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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 17163
Decret 81/2006, de 15 de setembre, pel qual es regula l’organització, la composició i el funcionament de la Comissió Assessora
d’Estadística de les Illes Balears
La Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears preveu, en
l’article 30, l’existència d’una comissió assessora d’estadística, que tindrà com
a finalitats principals, entre altres funcions, la d’informar sobre els plans i programes anuals, formular recomanacions a les unitats integrants del Sistema
Estadístic de les Illes Balears (SEIB) i també informar sobre qualsevol qüestió
estadística que li sol·liciti el Govern de les Illes Balears. D’acord amb el que
estableix l’article 31 de la Llei esmentada, l’organització, la composició i el funcionament de la Comissió s’ha de desplegar per reglament. En aquest precepte
s’assenyala, a més, que la seva composició no pot excedir més de vint membres,
entre els quals hi ha d’haver representants dels consells insulars, dels ajuntaments, de les associacions empresarials i de les organitzacions sindicals, així
com d’altres organitzacions i institucions socials i acadèmiques, i de persones
de prestigi reconegut.
Amb això es pretén fer-ne partícips tots els agents que configuren la nostra organització institucional, social i econòmica, en un marc que ha de possibilitar que les actuacions que en matèria d’estadística desplegui el Govern de les
Illes Balears i les unitats integrants del SEIB responguin a la necessitat real del
que demana la societat a la qual han de servir. Això no tan sols ha d’afectar les
activitats estadístiques establertes sinó que ha de comportar un major rigor tècnic que ens permeti disposar d’unes estadístiques actualitzades, fidedignes, pertinents i comparables que constitueixin una base sòlida en la qual suportar qualsevol anàlisi, perspectiva de conjunt o presa de decisions.
Per tot això, a proposta del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 22 de setembre de
2006,
DECRET
Article 1
Naturalesa de la Comissió Assessora d’Estadística
La Comissió Assessora d’Estadística, creada per la Llei 3/2002, de 17 de
maig, d’estadística de les Illes Balears, és l’òrgan consultiu i de participació de
l’activitat estadística de la Comunitat Autònoma i s’integra dins el Sistema
Estadístic de les Illes Balears (SEIB) en els termes que preveu la Llei esmentada.
Article 2
Composició
1. La Comissió és integrada pels membres següents:
a) El president, que serà la persona titular de la conselleria competent en
matèria d’estadística.
b) El vicepresident, que serà la persona titular de la direcció general competent en matèria d’estadística i que exercirà la presidència en cas d’absència
temporal del titular.
c) Els vocals, en els termes que estableix l’article 3 d’aquest Decret.
2. A més, la Comissió disposarà d’un secretari, que serà un funcionari de
carrera de la direcció general competent en matèria d’estadística designat pel
president de la Comissió, i que actuarà amb veu però sense vot.
Article 3
Nomenament dels vocals
1. Els vocals seran nomenats pel president de la Comissió, en els termes
que s’indiquen a continuació:
a) Un representant de cada consell insular, prèvia acceptació voluntària de
cada un d’ells i a proposta del seu president.
b) Dos representants dels municipis, a proposta de la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears (FELIB) i de l’Associació de Municipis de les Illes
Balears (AMIB) cada un.
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c) Dos representants de les associacions empresarials més representatives
de les Illes Balears.
d) Dos representants de les organitzacions sindicals, a proposta de la Unió
General de Treballadors (UGT) i de la Confederació Sindical de Comissions
Obreres (CCOO) cada un.
e) Dos representants de la Universitat de les Illes Balears, a proposta d’aquesta mateixa entitat.
f) Tres representants de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, entre òrgans superiors o directius de les conselleries que desenvolupin tasques estadístiques.
g) Tres persones de prestigi reconegut en matèria estadística.
2. Per a cada un dels vocals de la Comissió es designarà un suplent.
3. La duració del mandat dels vocals serà de quatre anys. No obstant això,
les entitats i els òrgans representats en la Comissió poden proposar, en qualsevol moment, la substitució de les persones nomenades, cas en el qual els nous
representants ocuparan el càrrec només durant el temps que resti per a la finalització del mandat de la persona que substitueixin.
4. Els vocals perdran la seva condició si es dóna alguna de les circumstàncies següents:
a) Acabament del mandat pel transcurs del temps o per deixar de complir
els requisits per a la seva elecció.
b) Renúncia expressa.
c) Incapacitat permanent o mort.
d) Inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic per resolució judicial
ferma.
Article 4
Funcionament de la Comissió
1. La Comissió Assessora és integrada pel president, el vicepresident, els
vocals i el secretari. Tot i així, el president de la Comissió podrà convidar a participar de les seves sessions, en qualitat d’expert, qualsevol persona de competència reconeguda en els assumptes inclosos en l’ordre del dia, tot i que només
podrà participar en les deliberacions per a les quals hagi estat requerit.
2. La Comissió s’ha de reunir almenys un cop cada semestre en sessió
ordinària i en sessió extraordinària sempre que la convoqui el president, per iniciativa pròpia o perquè ho requereixen dues terceres parts dels vocals.
3. La Comissió prendrà els acords per majoria absoluta dels membres
assistents i els empats es dirimiran amb el vot de qualitat del president.
4. Els mitjans materials necessaris per al funcionament de la Comissió
seran coberts per la conselleria competent en matèria d’estadística amb càrrec al
seu pressupost.
Article 5
Ponències tècniques i grups de treball
1. Per facilitar l’exercici de les seves competències, la Comissió pot crear
ponències tècniques o grups de treball, mitjançant acord en què s’han de fixar
els vocals que n’hagin de formar part i el termini d’execució de les tasques
materials que s’encarreguin entre les següents:
a) En el cas de les ponències tècniques, l’estudi de temes generals relacionats amb la fixació d’objectius i amb l’abast i el contingut de les investigacions estadístiques, així com l’elaboració dels esborranys d’informes o dictàmens que igualment se’ls encarreguin.
b) En el cas dels grups de treball, l’estudi dels temes sectorials i específics relacionats amb les matèries pròpies de les ponències, així com l’elaboració
dels esborranys d’informes o dictàmens sobre el conjunt o una determinada àrea
de l’activitat estadística.
2. L’aprovació final dels informes o dictàmens correspondrà en tot cas a
la Comissió.
Article 6
Els informes o dictàmens
1. Els informes o dictàmens s’han d’emetre en el termini d’un mes.
2. En els informes o dictàmens s’ha de fer constar la posició favorable o
desfavorable de la Comissió en relació amb el contingut i la tramitació de l’assumpte. No obstant això, també es podran incloure altres observacions que es
considerin pertinents i els vots particulars que es puguin emetre.
3. Un cop hagi transcorregut el termini sense que s’hagi emès l’informe o
el dictamen es considerarà complit el tràmit i podrà continuar el procediment.
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Disposició addicional única

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

En el marc del que disposa aquest Decret, la Comissió n’ha d’aprovar el
reglament intern de funcionament, d’acord amb el que preveu l’article 22.2 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 17.3 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Disposició final primera
S’autoritza el conseller competent en matèria d’estadística perquè dicti les
disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest
Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 22 de setembre de 2006
EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou
El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació,
Lluís Ramis de Ayreflor Cardell

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 17164
Decret 82/2006, de dia 22 de setembre, pel qual es crea el CP Son
Pisà, de Palma.
La creació de centres públics correspon al govern autònom, d’acord amb
l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, que desplega l’article 2 del Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel
qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles d’educació infantil, dels
col·legis d’educació primària i dels col·legis d’educació infantil i primària.
El progressiu augment d’alumnat per escolaritzar i l’alt índex de matrícula que els darrers anys s’està donant a Palma evidencia la necessitat de comptar
amb nous centres educatius.
Atès tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 22 de setembre de 2006
DECRET
Article únic
Es crea el centre d’educació infantil i primària següent:
Codi del centre: 07013401
Denominació: CP Son Pisà
Domicili: C/ de Vicenç Joan Rosselló Ribas, s/n
Localitat: Palma
Municipi: Palma
Disposició final primera
Es faculta el conseller d’Educació i Cultura perquè adopti les mesures
necessàries per a l’execució d’aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al BOIB.
Palma 22 de setembre de 2006
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc Fiol i Amengual

—o—
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Num. 17165
Decret 83/2006, de 22 de setembre, de garanties dels terminis
màxims de resposta a l’atenció sanitària especialitzada programada i no urgent en el Servei de Salut de les Illes Balears.
La Constitució espanyola de 1978 reconeix a l’article 43 el dret a la protecció de la salut, alhora que atribueix als poders públics la facultat d’organitzar
i tutelar la salut pública, a través de mesures preventives, i de les prestacions i
dels serveis necessaris.
En l’àmbit de les Illes Balears, la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, atribueix a la comunitat autònoma de
les Illes Balears la competència exclusiva en matèria de sanitat i higiene i, en el
marc de la legislació bàsica de l’Estat, el desenvolupament legislatiu i l’execució de la coordinació hospitalària, inclosa la de la Seguretat Social. L’article
12.8 de l’esmentat Estatut atorga a la comunitat autònoma de les Illes Balears la
gestió de l’assistència sanitària de la Seguretat Social.
La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat estableix a l’art. 3 que
l’accés a les prestacions sanitàries s’ha de realitzar en condicions d’igualtat
efectiva i també regula a l’art. 9 el deure dels poders públics d’informar els
usuaris dels serveis dels sistemes de salut dels seus drets i deures. L’apartat 2 de
l’art. 10, relatiu als drets dels ciutadans respecte a les diferents administracions
públiques sanitàries, estableix el dret a la informació sobre els serveis sanitaris
als quals puguin accedir i sobre els requisits necessaris per utilitzar-los. L’article
16 determina que l’ingrés en centres hospitalaris s’ha d’efectuar a través de la
unitat d’admissió de l’hospital, per mitjà d’una llista d’espera única, per la qual
cosa no ha d’existir un sistema d’accés i hospitalització diferenciat segons la
condició del pacient.
La Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, com a instrument
normatiu més important de la comunitat autònoma de les Illes Balears de cara a
la protecció de la salut dels ciutadans, pretén regular totes les accions dels
poders públics relacionades amb la salut, i es basa, entre d’altres, en els principis d’eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos sanitaris i en la descentralització, desconcentració, coordinació i responsabilitat en la gestió. A l’article 5
estableix que tots tenen el dret a l’assistència sanitària en els termes establerts a
la llei, així com a rebre informació sanitària en la forma més idònia per a la seva
comprensió, especificant a l’article 19 que el ciutadà té dret a que les prestacions
sanitàries li siguin dispensades en un termini prèviament definit i conegut per
l’usuari, que serà fixat reglamentàriament.
L’art. 4 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema
Nacional de Salut, estableix que els ciutadans tenen dret a rebre assistència sanitària en la seva comunitat autònoma de residència en un termini màxim, en els
termes establerts a l’art. 25. Aquest darrer article estableix que en el si del
Consell Interterritorial s’acordaran els criteris marc per garantir un temps
màxim d’accés a les prestacions del Sistema Nacional de Salut, que s’aprovaran
mitjançant reial decret. Preveu, així mateix, que les comunitats autònomes defineixin els temps màxims d’accés a la seva cartera de serveis dins de l’esmentat
marc. I finalment, estableix que queden excloses de la garantia referida a l’apartat anterior les intervencions quirúrgiques de trasplantament d’òrgans i teixits, la realització de les quals dependrà de la disponibilitat d’òrgans, així com
l’atenció sanitària davant situacions de catàstrofe.
S’ha de tenir en compte, així mateix, el Reial decret 605/2003, de 23 de
maig, pel qual s’estableixen mesures per al tractament homogeni de la informació sobre llistes d’espera en el Sistema Nacional de Salut que estableix els criteris, indicadors i requisits mínims, bàsics i comuns en matèria de llistes d’espera, amb el fi d’assolir un tractament homogeni d’aquestes en el conjunt del
Sistema Nacional de Salut.
En base a l’exposat, el present Decret crea el Registre de pacients pendents d’intervenció quirúrgica programada del Servei de Salut de les Illes
Balears i el Registre de pacients pendents de consultes externes i de proves diagnòstiques/terapèutiques del Servei de Salut de les Illes Balears i estableix els
temps màxims en els quals el ciutadà té dret a rebre l’assistència sanitària que li
ha estat prescrita. A més, estableix un sistema que garanteix l’aplicació d’aquest
temps màxim que consisteix en gestionar aquests registres, per tal que el Servei
de Salut de les Illes Balears ofereixi un centre de la Xarxa hospitalària pública
o centre concertat durant el termini establert. Així mateix, en cas d’incompliment dels terminis, el Servei de Salut de les Illes Balears ha d’oferir al pacient
alternatives en centres concertats perquè pugui dur-se a terme l’assistència indicada, respectant la decisió del pacient de continuar a l’espera en el centre prèviament assignat. Finalment, tant pel que fa al registre, com al compliment de
les garanties, s’estableixen obligacions d’informació als pacients per part del
Servei de Salut de les Illes Balears.
Atesa la necessitat prèvia d’adequar l’estructura organitzativa del Servei
de Salut de les Illes Balears, la disposició final quarta del present Decret preveu
la implantació immediata d’aquest en els procediments quirúrgics, y la data en
la qual ha de tenir efectivitat en el cas de les proves diagnòstiques/terapèutiques

