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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La ciència, entesa com el conjunt de coneixements en els
àmbits diversos, és fonamental per millorar la qualitat de vida
i la competitivitat, i com a tal, ha d’estar en la base de
qualsevol economia basada en el coneixement, i ha de ser, per
tant, objecte d’especial atenció per part dels poders públics.

La característica d’insularitat de l’arxipèlag balear confereix
unes peculiaritats a aquesta regió, tant de caràcter social com
econòmic, que convé tenir presents quan es pretén conèixer i
establir l’estructura i les relacions que es produeixen en l’àmbit
dels agents implicats en la producció del coneixement i en la
seva utilització, especialment en una regió marcada per una
estructura empresarial definida a partir de la petita i mitjana
empresa i en un entorn geofísic privilegiat, però molt fràgil,
fragmentat i d’escala molt petita on tots els impactes negatius
afecten per igual i es deixen sentir en un marge temporal més
immediat.

En la dècada dels seixanta, la comunitat autònoma de les Illes
Balears va iniciar una empenta econòmica molt important, en
part gràcies a l’entorn geofísic privilegiat i a la proximitat als
principals mercats europeus emissors del turisme de masses de
“sol i platja”; aquest turisme de masses emergeix amb força a
partir de la Segona Guerra Mundial gràcies a les polítiques de
benestar i a l’abaratiment del transport aeri. Aquesta empenta
permeté que amplis sectors de la societat poguessin arribar a
unes cotes elevades de benestar. Aquest fet ha conduït que les
Illes Balears sigui una regió europea amb una renda per càpita
superior a la mitjana i amb un desenvolupament basat en els
serveis, essencialment en els que deriven del turisme. Tot i
això, existeixen registres de pèrdua de renda per càpita relativa
respecte de la resta de comunitats autònomes a partir de 1985,
que situen avui dia les Illes Balears a l’entorn de la mitjana
espanyola, per la qual cosa es pot considerar que l’actual model
de creixement basat en el monocultiu del turisme i de la
construcció ha entrat des de ja fa temps en una lògica de
rendiments decreixents (més turisme no implica ja més renda
per càpita relativa). Aquest deteriorament relatiu en el nostre
principal indicador de benestar social és el reflex de problemes
creixents quant a millorar la qualitat del treball, les millores de
les condicions socials, mediambientals i de bona governança.
Aquest conjunt de problemes deriva d’un desenvolupament poc
sostenible, amb una forma de generació de riquesa que ha
transitat per camins, en general, d’escàs valor afegit. La millora
del nivell tecnològic i de la productivitat de les empreses de les
Illes Balears és necessària per crear avantatges competitius
sostenibles per a un creixement econòmic a llarg termini.
Aquesta competitivitat es podria aconseguir a curt termini
mitjançant la moderació salarial, però quan els competidors
segueixen la mateixa estratègia els beneficis desapareixen, la
qual cosa podria posar en marxa una espiral de competició
destructiva basada en un deteriorament continu dels salaris,
sense que hagi augmentat la productivitat ni el poder de compra
dels assalariats. Per tant, si es vol millorar el nivell de benestar
a llarg termini, cal optar per una estratègia de modernització
basada en la innovació. Inicialment aquesta estratègia pot estar
basada en importacions de tecnologia i inversions des de
l’exterior, però tot això s’ha d’anar complementant
progressivament amb la construcció d’un sistema d’innovació
propi. Les recents necessitats socials condueixen, per tant, a la

necessitat d’una transformació productiva que contribueixi a un
creixement econòmic basat directament en la generació, la
distribució i l’ús del coneixement i de la informació.

Així doncs, resulta fonamental establir polítiques públiques que
protegeixin la investigació com a activitat generadora de
coneixement, el desenvolupament tecnològic derivat de la
recerca i la innovació que genera valor afegit, i assegurar un
finançament adequat d’aquestes activitats, tal com s’esdevé en
les regions i els països més desenvolupats amb les àrees
d’activitat que no poden defensar-se per elles mateixes en el
mercat tradicional de béns i serveis.

La Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la
innovació, de l’Estat espanyol, té com a objecte establir el marc
per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus
instruments de coordinació general, amb la finalitat de
contribuir a la generació, la difusió i la transferència del
coneixement per resoldre els problemes essencials de la
societat. L’objecte fonamental és la promoció de la
investigació, el desenvolupament experimental i la innovació
com a elements sobre els quals s’han de basar el
desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social;
posant l’accent en les mancances de la carrera i el
desenvolupament professional del personal investigador, la
normativa reguladora de la transferència de coneixement i de
resultats de l’activitat investigadora, tant a nivell de règim
jurídic com de personal investigador, i millorant els sistemes de
governança, així com la coordinació i la col·laboració entre
agents tant públics com privats.

La Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes
Balears representa la normativa institucional i organitzativa
bàsica per impulsar la recerca, el desenvolupament i la
innovació. En l’àmbit de les Illes Balears, un primer pas el
trobam en la Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la investigació
i el desenvolupament tecnològic. Aquesta norma assentava les
bases de la investigació i el desenvolupament tecnològic a les
Illes Balears i creava figures com el Pla Balear d’Investigació
i Desenvolupament Tecnològic o la primera estructura de
governança de la ciència, la tecnologia i la innovació a les Illes
Balears. No obstant això, passats més de vint anys des de la
publicació del text esmentat, el desenvolupament social, polític
i econòmic, els canvis substancials que s’han produït en
aquestes dues dècades, no tan sols a les Illes Balears, sinó
també internacionalment, l’emergència cada cop més evident
de les externalitats negatives mediambientals d’aquest
desenvolupament poc sostenible i els nous reptes que planteja
la superació de crisis, com la de la COVID, així com els reptes
i les estratègies europees intel·ligents, com la RIS3, i les
possibles actualitzacions i la implementació dels fons Next
Generation, plantejats per les Illes Balears per als pròxims
anys, fan imprescindible una nova gestió del sistema de ciència,
tecnologia i innovació que, a més, faci visible i reconeguda la
tasca de la comunitat científica i del sector productiu de les
Illes.

En aquest context cobra especial importància la Proposició no
de llei RGE núm. 1807/2018, el debat i la votació de la qual
foren publicats en el Diari de Sessions del Parlament de les
Illes Balears de 27 de febrer de 2018. La proposició esmentada,
aprovada per tots els grups polítics, insta el Govern de les Illes
Balears (GOIB) a la posada en marxa d'actuacions polítiques
sobre la ciència, com ara la denominada «Ciència en el
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Parlament», que és una iniciativa ciutadana independent
sorgida de grups de ciència base i organitzacions amb el
compromís de millorar el procés polític legislatiu que es du a
terme en seu parlamentària. Com ja passa en els parlaments de
diferents països, l'objectiu és traslladar a les seus
parlamentàries la importància de l’impacte que hauria de tenir
el desenvolupament científic i tecnològic en l'àmbit de les
decisions polítiques.

En l’àmbit d’aquesta iniciativa de «Ciència en el Parlament»,
en sessió celebrada el 17 de setembre de 2018 al Parlament de
les Illes Balears, es va subratllar l'enorme valor que té la
recerca com a generadora de coneixement, creadora de benestar
i creixement econòmic, així com la necessitat de definir una
política científica pròpia, per a la qual resulta imprescindible
dotar-se d'una llei de la ciència i la tecnologia pròpia. Una
norma que ordeni, asseguri i agilitzi el treball del personal
investigador, identifiqui estructures de gestió i suport a la
ciència i a la innovació, que permeti la captació i la retenció del
talent, faciliti la transferència dels resultats dels projectes de
recerca i innovació duts a terme a les Illes Balears com a
garantia de competitivitat i progrés i que serveixi per assegurar
el finançament del sistema, donant-li estabilitat i agilitat. Es vol
manifestar la voluntat d’alinear la llei amb l’Estratègia
Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació i les polítiques
de la Comissió Europea, les actuals i les que puguin venir.

És per tot això, juntament amb els canvis normatius en matèria
de ciència, tecnologia i innovació produïts en l’àmbit estatal i
europeu, que el Govern de les Illes Balears veu necessari
establir un nou marc regulador. La nova llei pretén dotar
l’activitat científica, tecnològica i d’innovació d’una estructura
de governança i de gestió que sigui capaç de reconèixer el seu
vertader valor, de garantir una implementació adequada de les
polítiques públiques en aquests àmbits, d’imaginar l’articulació
de sinergies públicoprivades, considerant els clústers i els
nuclis (hubs) d’innovació, d’incentivar la recerca i la innovació
a les empreses i de crear empreses de base tecnològica, de
manera que permeti optimitzar la gestió dels recursos d’una
forma més acurada d’acord amb la realitat actual.

Aquesta llei té la voluntat d’incorporar la perspectiva de gènere
i la perspectiva generacional a la recerca i a la innovació,
durant tot el procés, per garantir, no només la igualtat entre
homes i dones i l'equilibri i el relleu generacional, sinó també
per garantir l’excel·lència dels resultats de les tasques de
recerca i innovació mentre es persegueix aconseguir una major
estabilitat laboral de les persones que realitzen tasques
d'investigació en la seva etapa professional inicial.

El novembre de 2019, el Govern de les Illes Balears va
constituir, juntament amb els principals agents econòmics i
socials, els consells insulars, els municipis i la Universitat de
les Illes Balears (UIB), la Mesa per a l’Agenda Balear 2030.
L’objectiu d’aquesta és ampliar els espais de diàleg social i les
actuacions en tres eixos fonamentals: la sostenibilitat
ambiental, social i econòmica, mesures que estan alineades amb
els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les
Nacions Unides (ONU).

II

El text legal d’aquesta norma s'estructura en cinc títols. El títol
I recull els objectius, les finalitats i els àmbits d’aplicació de la
llei. La característica d’insularitat de l’arxipèlag balear
confereix unes particularitats, tant de caràcter social com
econòmic, que s’han de considerar a l’hora de definir les
estratègies cientificotecnològiques i d’innovació. També
mereixen esment especial els principis relatius als ODS, com
ara la sostenibilitat ambiental i la reducció de bretxes socials,
la viabilitat econòmica de l'estratègia de ciència, tecnologia i
innovació de les Illes Balears o la igualtat de gènere, que han
de presidir les polítiques desenvolupades. Es considera també
el principi d'informació i transparència pública, que ha de
permetre contribuir en el major grau possible a la difusió del
coneixement i a generar confiança en la ciutadania.

El títol II fa referència a l’Ecosistema de Ciència, Tecnologia
i Innovació de les Illes Balears, als seus principis generals, a la
governança, als òrgans, als instruments necessaris per
aconseguir els objectius establerts i al personal dedicat a la
recerca. S’estructura en quatre capítols, el primer dels quals es
dedica a la governança de l’Ecosistema de Ciència, Tecnologia
i Innovació de les Illes Balears (ECTIB), en la qual diferenciam
dos tipus d’òrgans: aquells sobre els quals recau el govern de
l’ECTIB i els òrgans consultius. L’objectiu és comptar amb un
sistema competitiu i ordenat de ciència, tecnologia i innovació.

A la vegada estableix quins seran els instruments utilitzats per
al desenvolupament de l’estratègia de ciència, tecnologia i
innovació de les Illes Balears: d’una banda, el Pla de Ciència,
Tecnologia i Innovació de les Illes Balears i, de l’altra, les
estratègies estatals i les europees desenvolupades en el marc de
les recomanacions i els escenaris proposats des de la Unió
Europea, amb l’objectiu de generar una economia intel·ligent,
sostenible i integradora.

El capítol segon es dedica a la creació de la fundació Institució
per a la Recerca de les Illes Balears, com a agent de gestió de
l’ECTIB. Tindrà com a funció principal la contractació de
personal de prestigi internacional reconegut en l’àmbit científic
i tecnològic, la qual cosa contribuirà a l’excel·lència en la
recerca dels agents d’execució que formen part de l’ecosistema.
Les Illes Balears compten, proporcionalment, amb un nombre
reduït d’investigadors i aquest és un factor que limita el
desenvolupament científic i innovador del territori; per tant, la
creació de la fundació Institució per a la Recerca de les Illes
Balears contribuirà a pal·liar aquesta situació.

El capítol tercer es dedica als agents d’execució que formen
part de l’ECTIB. Cal recordar que el vertader potencial d’un
sistema de ciència, tecnologia i innovació és el conjunt
d’institucions i persones que hi dediquen el treball diari. El nou
text legal pretén reconèixer i recordar l’activitat que fan sota la
figura de l’agent d’execució de l’ecosistema.

El capítol quart defineix el suport i el reconeixement a les
persones que desenvolupen la seva tasca professional al servei
de la ciència, especialment al personal investigador, al personal
tècnic de suport a la recerca i al personal de gestió, que
contribueixen a generar les condicions més adequades per
facilitar-la, potenciar-ne la difusió i l’aprofitament dels resultats
obtinguts, i aportar nou valor estratègic.
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El títol III recull la creació del Registre de Ciència, Tecnologia
i Innovació de les Illes Balears, en el qual s’hi han d’inscriure
els agents d’execució de l’Ecosistema de Ciència, Tecnologia
i Innovació de les Illes Balears. El Registre permetrà disposar
no tan sols d’un inventari, sinó també d’informació actualitzada
sobre l’activitat científica i investigadora a les Illes Balears.

S’estableix, a través del títol IV, el conjunt de mesures que
tenen per objecte el foment de l’activitat científica i
tecnològica, amb especial atenció als instruments que facilitin
la inversió privada en el desenvolupament de l’activitat. Es
creen mecanismes de reconeixement per a empreses que
col·laborin en el finançament dels projectes que s’executin en
marc del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació. A més, es
proposen mesures per incentivar l’activitat científica des del
punt de vista de l’impuls i la promoció de les carreres
cientificotecnològiques, així com de l’emprenedoria.

El títol V i últim dedica els seus articles als resultats de
l’activitat de recerca i a la seva transferència als sectors
socioeconòmics per a la transformació en nous productes i
serveis mitjançant diferents instruments. Es proposa també una
difusió àmplia dels coneixements creats des dels centres públics
de recerca, com també l’adopció de mesures que permetin
l’accés obert als resultats de la recerca i la promoció de la
cultura científica a les Illes Balears.

Finalment, tenint en compte la necessitat peremptòria
d’aconseguir una igualtat real entre homes i dones, en concret
en l’àmbit de la ciència i la tecnologia, s’han incorporat
diferents mesures per assegurar la igualtat d’oportunitats a
l’articulat d’aquesta llei amb l’objectiu d’eliminar la bretxa de
gènere que hi ha en el món científic i innovador. Aquestes
mesures són per prevenir situacions de caire discriminatori que
condicionen l’emprenedoria, la qualitat, el rendiment, la
competitivitat i la satisfacció en la carrera científica i
tecnològica de les dones.

Completen la norma sis disposicions addicionals (relatives a les
xarxes de recerca, a l’adaptació de les fundacions que ja
existeixen en el moment de l’aprovació d’aquesta llei, a la
igualtat de gènere, a la compra pública innovadora, a la carrera
investigadora i a les referències genèriques), una disposició
derogatòria i tres disposicions finals que habiliten el
desenvolupament reglamentari, modifiquen el Decret llei
1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o
l’ampliació de la xarxa d’equipaments d’usos educatius,
sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i estableixen l’entrada en vigor de la llei.

III

Aquesta llei s’aprova en virtut de l’article 148.1.17 de la
Constitució Espanyola: “Les comunitats autònomes podran
assumir les competències en matèria de foment de la cultura i
de la recerca”, i de l’article 30.44 de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de
febrer.

Es compleixen els principis de bona regulació establerts en
l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu de les administracions públiques, de necessitat,
eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i
eficiència; i els principis de bona regulació de la Llei 1/2019,

de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, que estableixen
els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat
jurídica, transparència, eficiència, qualitat i simplificació,
establerts en la normativa estatal bàsica.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte

1. Aquesta llei té per objecte el foment de l’activitat
d’investigació, de desenvolupament tecnològic i d’innovació,
entesa com a bé comú en l'àmbit de les Illes Balears, i la
coordinació i la planificació de l’Ecosistema de Ciència,
Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (ECTIB). Es pretén,
a més, impulsar la transparència, la difusió i la transferència de
coneixement en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2. Amb aquest objecte, la llei estableix un marc regulador
unitari i sistemàtic d'actuació dels diferents agents públics o
privats relacionats amb aquestes activitats, amb la finalitat
d'impulsar el desenvolupament econòmic sostenible des del
punt de vista econòmic, laboral, social, mediambiental i de
bona governança, el benestar social, la creació d’ocupació
qualificada, l’atracció i la retenció del talent i el progrés
cultural de la ciutadania de les Illes Balears i de crear un marc
legal estable i flexible, establint mesures que en fomenten
l’eficàcia.

Article 2
Finalitats

1. Les finalitats de la llei són les següents:

a) Fomentar, coordinar i planificar la recerca científica i
tecnològica en tots els àmbits del coneixement, amb la finalitat
de donar resposta a les necessitats de la societat, així com
d’augmentar el coneixement universal.

b) Contribuir a un desenvolupament econòmic sostenible, que
promogui un model productiu i equitatiu basat en el
coneixement, mitjançant la creació d’un entorn econòmic,
social, cultural i institucional favorable al coneixement i la
innovació. En aquest context s’han de tenir en compte les
particularitats socioeconòmiques de cada una de les illes de
l’arxipèlag balear.

c) Impulsar el diàleg entre la ciència i la societat, amb la missió
d’enfortir l’ECTIB, promoure l’excel·lència científica i
contribuir a la construcció d’una societat més democràtica.

d) Potenciar l’excel·lència científica.

e) Incentivar la tasca investigadora del personal que pertany als
diferents agents de l’ECTIB.

f) Fomentar la promoció dels investigadors i les investigadores
a través de processos de formació, consolidació, captació,
retenció i, quan calgui, retorn de talent, com a element
necessari per al progrés científic, social, econòmic i cultural de
les Illes Balears.
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g) Vetlar perquè la recerca, el desenvolupament tecnològic i la
innovació de les Illes Balears es regeixin per criteris de mèrits,
ètics, socials, de sostenibilitat i d’avaluació continuada.

h) Estimular la cooperació en matèria d'investigació científica
i tècnica, desenvolupament tecnològic i innovació entre les
administracions, les empreses, les universitats, concretament la
Universitat de les Illes Balears, els organismes vinculats als
consells insulars que tenguin la recerca entre les seves
missions, els centres sanitaris, els centres tecnològics i
d'investigació radicats a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en benefici de l'interès general.

i) Impulsar l'intercanvi i la transferència de coneixements i
tecnologies, i fomentar la interrelació i la col·laboració entre
tots els agents de l’ECTIB, així com la cooperació entre els
distints àmbits de coneixement i la formació d’equips
interdisciplinars.

j) Fomentar la innovació amb la finalitat que els resultats de la
recerca científica donin resposta als reptes socials i econòmics
i als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les
Nacions Unides.

k) Promoure i dinamitzar la creació, la consolidació i el
creixement d’empreses innovadores basades en el coneixement.

l) Promoure i dinamitzar la competitivitat, la diferenciació
empresarial, la innovació i l’esperit innovador en les empreses
de les Illes Balears i la seva projecció internacional.

m) Garantir la lluita contra la precarietat i afavorir el treball
digne dels treballadors afectats per aquesta llei per tal de
millorar en el seu conjunt el sistema investigador.

n) Garantir la igualtat efectiva entre gèneres i promoure la
inclusió de la perspectiva de gènere com a categoria transversal
en la ciència i la tecnologia, com a element indispensable per
a l’eficiència i l’excel·lència de l’ecosistema.

o) Contribuir als equilibris interinsulars.

p) Impulsar la cultura científica, tecnològica i innovadora a
través de l’educació, la formació i la divulgació en tots els
sectors i el conjunt de la societat, dedicant esforços específics
per incloure-hi col·lectius amb una major dificultat d’accés.

q) Potenciar els centres d’investigació públics i la investigació
en els centres universitaris i hospitalaris.

r) Potenciar tota la cadena de valor de l’Ecosistema de la
Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears.

s) Garantir la perspectiva generacional i promoure la inclusió
de joves investigadors i investigadores com a categoria
transversal en el sistema de ciència i tecnologia de les Illes
Balears com a element indispensable per garantir el relleu
generacional en la recerca de l’excel·lència de l’esmentat
sistema, així com avançar en la retenció i la captació de talent,
atenent les necessitats dels joves en investigació científica i en
tot el sistema R+D+I de les Illes Balears.

2. El Govern de les Illes Balears ha de vetllar perquè
l’assoliment de les finalitats d’aquesta llei recollides a l’apartat
anterior es faci de forma equilibrada entre les quatre illes de
l’arxipèlag i, en concret, per garantir la presència de la recerca
i la innovació a totes i cadascuna de les Illes Balears.

Article 3
Àmbit d’aplicació

L’àmbit d'aplicació d’aquesta llei és el corresponent a l’exercici
de les competències de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, així com a l’àmbit d’aplicació subjectiu, en matèria de
recerca, innovació i desenvolupament científic i tècnic.

Article 4
Definicions

A efectes d’aquesta llei es defineixen els conceptes de recerca,
desenvolupament i innovació:

a) La recerca comprèn el treball creatiu i sistemàtic realitzat
amb l’objectiu d’augmentar el volum de coneixement (inclòs el
coneixement de la humanitat, la cultura i la societat) i d’idear
les noves aplicacions de coneixement disponible.

b) El desenvolupament consisteix en treballs que aprofiten els
coneixements existents obtinguts de la recerca i de
l’experiència pràctica, i està enfocat a la producció de nous
materials, productes o dispositius, és a dir, a la posada en
marxa de nous processos, sistemes i serveis, o bé a la millora
substancial dels existents.

c) La innovació entesa com l’ús de coneixements, noves idees,
productes, serveis o mètodes que millorin significativament la
competitivitat i la qualitat dels béns i serveis públics i privats
allà on no s’han utilitzat mai.

TÍTOL II
ECOSISTEMA DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I

INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS (ECTIB)

Article 5
L’Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes
Balears (ECTIB)

1. L’Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes
Balears (ECTIB) és el conjunt dels agents, públics i privats,
que desenvolupen funcions de gestió, execució o finançament
en matèria de recerca, desenvolupament i innovació; juntament
amb les seves interaccions, i les mesures, estructures i accions
necessàries per impulsar i desenvolupar una política científica
basada en el coneixement a les Illes Balears.

2. S'entenen per agents de gestió les institucions l'objecte
principal d'activitat de les quals se centri a gestionar, coordinar,
administrar i difondre el coneixement generat a les Illes
Balears.

3. Són agents d'execució les institucions, els organismes i les
entitats, públiques o privades, que intervenen en la generació,
la difusió, l’intercanvi, la transmissió i l’explotació del
coneixement científic i tecnològic i de la innovació. Quant a
això, els agents d'execució es classifiquen segons les categories
establertes en l'article 15 d’aquesta llei.
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4. S'entenen per agents de finançament l'administració pública,
les entitats vinculades o que en depenen i les entitats privades,
incloses les empreses, quan sufraguin les despeses o els costos
de les activitats de recerca científica i tecnològica realitzades
per altres agents.

5. Són agents facilitadors dels fons o gestors d’innovació, els
experts en gestió que dinamitzen el procés de consecució
d’ajudes per a la R+D+I.

Article 6
Principis de l’ECTIB

Els principis que han de regir l’ECTIB són els següents:

a) La coordinació, la cooperació, les sinergies i la
complementarietat.

b) La multidisciplinarietat.

c) La informació i la transparència pública.

d) El desenvolupament sostenible, ètic i social.

e) La garantia de la igualtat d’homes i dones en la carrera
científica i la incorporació de la perspectiva de gènere. 

f) La perspectiva generacional.

g) La presència de les diferents manifestacions de la recerca i
la innovació a totes i cadascuna de les Illes Balears.

h) L’accés de la societat al coneixement generat per l’activitat
investigadora.

i) El diàleg entre la ciència, la societat, els agents econòmics i
socials i la participació ciutadana.

j) La universalitat de la ciència.

k) El mèrit i l’excel·lència científica.

l) La importància de les empreses innovadores com a agents
que milloren el mercat mitjançant la innovació, així com les
seves associacions empresarials, especialment clústers i nuclis
d’innovació (hubs).

m) La competitivitat i la internacionalització.

n) Promoure la participació activa del sector privat i la societat
civil en matèria de recerca, desenvolupament i innovació, i el
reconeixement social de la ciència a través de la formació
científica de la societat, de la divulgació científica i
tecnològica, i la participació ciutadana en la presa de decisions
científiques, així com el reconeixement de l’activitat
innovadora i empresarial.

o) La integritat científica, les bones pràctiques i l’atenció a les
consideracions ètiques aplicables a l’activitat de recerca amb
persones i altres éssers vius.

p) La prevenció, l’eliminació i la correcció de tota forma de
discriminació, directa o indirecta, per raó de l’origen, la
nacionalitat, el sexe, el gènere, l’orientació sexual, la raça, la

religió, la discapacitat o d’altres tipus de condició social o
personal.

q) La ciència oberta.

r) La promoció de la millora de la qualitat de vida de la societat
balear.

s) La promoció de la millora de les condicions de treball de les
persones al servei de la ciència, en el marc de les polítiques
europees.

t) L’eficiència en la transmissió del coneixement i en l’activitat
investigadora.

u) Promoure l’educació científica en tots els àmbits.

v) La qualitat de la recerca en tots els àmbits.

Capítol I
Governança de l’Ecosistema de Ciència, Tecnologia i

Innovació de les Illes Balears (ECTIB)

Secció 1a
Òrgans competents de l’ECTIB

Article 7
Òrgans competents

Sense perjudici de les competències que, amb caràcter general,
tenen atribuïdes les conselleries de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, en virtut de títols genèrics amb incidència en
la matèria, són òrgans específics en matèria de recerca,
desenvolupament tecnològic i innovació, els següents:

a) La conselleria o les conselleries competents en matèria de
recerca, desenvolupament i innovació.

b) La Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i
Innovació.

c) El Consell Assessor de la Ciència, Tecnologia i Innovació.

d) El Consell Balear d’Ètica i d’Integritat per a la Ciència, la
Tecnologia i la Innovació.

Article 8
La Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i
Innovació (CICIT)

1. La Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i
Innovació és l'òrgan col·legiat de coordinació de les
conselleries del Govern de les Illes Balears en matèria de
ciència, tecnologia i innovació. La seva finalitat és que cada
conselleria identifiqui les necessitats en matèria de recerca, de
desenvolupament i d’innovació en les seves respectives àrees
competencials i que aquestes estiguin alineades amb el Pla de
Ciència, Tecnologia i Innovació vigent.

2. La composició i el funcionament de la Comissió s’han de
desenvolupar reglamentàriament. En tot cas, la Comissió ha
d’estar formada per:
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a) Un càrrec per a la presidència, que serà ocupada per la
persona que ostenta la presidència del Govern de les Illes
Balears.

b) Un càrrec o més per a la vicepresidència, un dels quals serà
ocupat pel conseller o la consellera competent en matèria de
recerca.

c) Les vocalies, ocupades per una persona representant de cada
conselleria del Govern de les Illes Balears amb competències
en recerca, desenvolupament i innovació.

d) La secretaria, ocupada per una persona escollida d’entre els
membres de la CICIT.

3. La CICIT pot exercir les funcions en ple o en comissió
permanent i s’ha de reunir, almenys, una vegada l'any amb
caràcter ordinari.

Aquestes són les seves funcions:

a) Debatre propostes i estratègies en matèria de recerca,
desenvolupament i innovació, per a la incorporació al Pla de
Ciència, Tecnologia i Innovació, si escau, prèvia elevació al
Consell de Govern.

b) Aprovar, de forma provisional, el Pla de Ciència, Tecnologia
i Innovació per a la remissió al Consell de Govern de les Illes
Balears i l’aprovació definitiva per aquest.

c) Vetlar per l'execució i el compliment dels objectius i els
programes definits en el Pla de Ciència, Tecnologia i
Innovació, i formular les propostes oportunes per al
desenvolupament del seu compliment.

d) Avaluar i proposar la creació de nous organismes, o la fusió
i la coordinació dels existents, de recerca, tecnològics i
d’innovació al Govern de les Illes Balears.

e) Impulsar i supervisar les activitats que realitzin les diferents
conselleries i organismes competents per donar compliment al
Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació.

f) Considerar i atendre, si escau, les necessitats de les diferents
conselleries amb competències en la matèria.

g) Preveure que l’activitat de recerca i innovació que realitzen
els organismes dependents del Govern de les Illes Balears es du
a terme de forma equilibrada a totes les illes.

h) Comprovar que les iniciatives en matèria de ciència,
tecnologia i innovació presentades per una conselleria distinta
de la que ha de gestionar les matèries de ciència, tecnologia i
innovació, siguin ajustades al contingut del Pla de Ciència,
Tecnologia i Innovació vigent.

i) Qualssevol altres que li atribueixi la llei o que es determinin
de manera reglamentària i també altres que li pugui encomanar
el Govern de les Illes Balears.

4. La CICIT està adscrita a la direcció general competent en
matèria de recerca.

Article 9
El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació

1. El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació és
l'òrgan consultiu i de participació de la comunitat científica i
dels agents econòmics i socials en els assumptes relacionats
amb la ciència, la tecnologia i la innovació.

2. El Consell ha d’estar compost per un càrrec per a la
presidència, un per a la vicepresidència i un mínim d'onze
vocalies i un màxim de quinze, nomenades pel president o la
presidenta de la CICIT i elegides entre persones de reconegut
prestigi de l'àmbit científic, professional, social i econòmic, que
es distribuiran en els termes que es determinin
reglamentàriament. En tot cas, es vetllarà perquè en la
composició del Consell hi hagi un equilibri entre membres de
les quatre illes.

3. L’organització, la composició i el règim de funcionament
també ha de determinar-se per via reglamentària.

4. Les funcions del Consell són les següents:

a) Assessorar el Govern i la CICIT en la definició de la política
científica, tecnològica i d’innovació.

b) Emetre l’informe sobre l’avantprojecte del Pla de Ciència,
Tecnologia i Innovació.

c) Assessorar la CICIT i la conselleria o les conselleries
competents en matèria de recerca, desenvolupament i innovació
en les qüestions de la seva competència, així com emetre els
informes que aquestes li requereixin.

d) Identificar les necessitats socials per incorporar-les al Pla i
proposar les accions que estimi oportunes per assegurar el
correcte desenvolupament del Pla de Ciència, Tecnologia i
Innovació.

e) Vetllar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes dins de l’ECTIB i que
s’incorpori la perspectiva de gènere en totes les activitats de
ciència, tecnologia i innovació.

f) Assessorar en l’aplicació efectiva de polítiques per amortir
les desigualtats entre illes en matèria de ciència, tecnologia i
innovació, avaluar-ne el seu impacte i proposar mesures en
aquest sentit per incorporar-les al Pla de Ciència, Tecnologia
i Innovació.

g) Qualssevol altres que li encomani la conselleria competent
en matèria de recerca i li siguin atribuïdes per aquesta llei o per
les normes que la desenvolupin.

5. El Consell Assessor pot proposar la creació de grups de
treball específics, formats per persones expertes, relacionades
amb assumptes o matèries d'especial transcendència en l'àmbit
de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears.

6. El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació està
adscrit a la direcció general competent en matèria de recerca.
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Article 10
El Consell Balear d’Ètica i d’Integritat per a la Ciència, la
Tecnologia i la Innovació

1. Es crea el Consell Balear d'Ètica i d’Integritat per a la
Ciència, la Tecnologia i la Innovació com a òrgan independent
i de caràcter consultiu en assumptes relacionats amb l'ètica
professional de la recerca i el desenvolupament tecnològic de
les Illes Balears. El Consell estarà adscrit a la conselleria
competent en matèria de recerca.

2. El Consell Balear d'Ètica i d’Integritat per a la Ciència, la
Tecnologia i la Innovació té les funcions següents:

a) Coordinar la tasca dels comitès d’ètica que l’integrin.

b) Elaborar recomanacions per a la redacció de codis de bones
pràctiques en l'àmbit de la recerca científica i la tecnologia a les
Illes Balears.

c) Emetre informes sobre propostes o assumptes relacionats
amb l'ètica professional en la recerca científica i tècnica.

d) Actuar com a àrbitre en les qüestions que puguin
comprometre aspectes ètics de la recerca a les Illes Balears, per
a la qual cosa pot proposar la creació de comissions
específiques de persones expertes en la matèria en qüestió.

e) Qualssevol altres que li encomani la conselleria competent
en matèria de recerca i li siguin atribuïdes per aquesta llei o per
les normes que la desenvolupin.

3. La composició, l’organització i el règim de funcionament
han de determinar-se reglamentàriament, mantenint en tot cas
l’equilibri de gènere i el generacional entre els seus membres
amb la finalitat de poder dissenyar una estratègia a llarg termini
que assenti els fonaments del futur sistema científic de les Illes
Balears.

4. Els membres que formaran part d’aquest Consell no podran
rebre cap remuneració per l’exercici del seu càrrec, sense
perjudici de les dietes per assistència i de les despeses
derivades per desplaçament.

Article 11
La conselleria o les conselleries competents en matèria de
recerca, desenvolupament i innovació

1. A la conselleria competent en matèria d’R+D+I li correspon
la planificació, la direcció i la coordinació de l’ECTIB.

2. La conselleria competent en matèria de recerca,
desenvolupament i innovació tindrà les funcions següents:

a) Elaboració, seguiment i avaluació del Pla de Ciència,
Tecnologia i Innovació Balear en coordinació amb la Comissió
Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i Innovació.

b) Informar les actuacions en matèria de recerca i
desenvolupament proposades per la resta de conselleries del
Govern de les Illes Balears, que han d’estar alineades amb les
finalitats del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació.

c) Proposar la creació i la coordinació de les institucions que
fomentin o realitzin activitats de recerca, desenvolupament i
innovació, com ara els instituts autonòmics de recerca,
promovent l’agilitat i la simplificació administrativa en els
tràmits.

d) La coordinació amb les polítiques estatals i europees en
matèria de ciència, tecnologia i innovació.

e) La promoció i l’impuls de la transferència de coneixement i
tecnologia, així com de la innovació, entre els agents de
l’ECTIB com a estratègia bàsica per elevar-ne la competitivitat.

f) L’assignació de recursos públics per al desenvolupament de
projectes de recerca i innovació.

g) La dinamització dels agents de l’ECTIB i la cooperació entre
ells.

h) L’impuls i el desenvolupament d’accions dirigides a la
creació d’empreses basades en el coneixement i a noves
iniciatives emprenedores.

i) La incentivació de fórmules d’agrupació d’empreses i
clústers en l’àmbit de la ciència, la tecnologia i la innovació.

j) L'impuls de la participació del sector privat en el
desenvolupament de la ciència, la tecnologia i la innovació.

k) La promoció, la sensibilització i la difusió de la cultura
científica, tecnològica i d’innovació en tota la societat balear,
amb especial atenció a l'àmbit educatiu.

l) La preservació, l'increment i l'enriquiment del patrimoni
científic, tecnològic, cultural, artístic i lingüístic de les Illes
Balears.

m) Informar sobre el compliment de perspectives de gènere i
generacionals i garantir el seu compliment amb la finalitat de
poder dissenyar una estratègia a llarg termini que assenti els
fonaments del futur sistema científic de les Illes Balears.

n) Aquelles altres funcions que li siguin atribuïdes per
l'ordenament jurídic.

3. Les competències en matèria de planificació, coordinació,
control i seguiment de la ciència, la tecnologia i la innovació de
les Illes Balears corresponen a la conselleria competent en
matèria de recerca.

Secció 2a
Planificació estratègica de la ciència, la tecnologia i la

innovació

Article 12
El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació

1. El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears
és l’instrument per aconseguir els objectius establerts en
aquesta llei en matèria de recerca, desenvolupament i
innovació. El Pla ha de fixar els programes de recerca,
desenvolupament i innovació del Govern de les Illes Balears,
ha de finançar les actuacions en aquests àmbits, i també les que
tenguin per objecte transformar el coneixement derivat de
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l'activitat investigadora en valor econòmic o social. Així
mateix, ha de determinar els mitjans i les accions que en cada
cas siguin més adequats i fomentar la participació en programes
d'àmbit nacional o internacional. El Pla tindrà la periodicitat
que reglamentàriament es determini.

2. El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació té els objectius
següents:

a) Impulsar les activitats de recerca, tant a l’àmbit públic com
al privat, destinades a incrementar el coneixement i
traslladar-les a l’àmbit socioeconòmic i, de manera particular,
les orientades als reptes globals de la societat.

b) Fomentar l'excel·lència del personal de recerca, projectes i
institucions.

c) Promoure la col·laboració entre els agents de l’ECTIB.

d) L'adquisició de mitjans i tecnologia que proporcionin als
agents de l’ECTIB millors condicions per desenvolupar
l’activitat investigadora i innovadora.

e) Impulsar la internacionalització de la recerca i del
coneixement generat a les Illes Balears.

f) Potenciar de forma preferencial les iniciatives científiques,
de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació orientades
a la reducció de les desigualtats socials.

g) Promoure la carrera investigadora, d’acord amb les
recomanacions internacionals i impulsar la mobilitat del
personal de recerca.

h) La inclusió de la perspectiva de gènere com a categoria
transversal en la ciència i la tecnologia.

i) Potenciar la col·laboració públicoprivada orientada a
millorar, mitjançant la ciència i la innovació, la salut i el
benestar, l’educació de qualitat, la igualtat de gènere, el treball
i el creixement econòmic.

j) Garantir l’atenció a les singularitats de cada illa en funció de
la seva estructura productiva: importància i capacitat tractora
de les empreses, així com actuacions dels centres de recerca en
cada una de les illes.

k) El foment de l'accés obert a les publicacions i als resultats de
la recerca.

l) Fomentar la transferència dels resultats de la recerca duta a
terme pels agents que formen part de l’ECTIB.

m) L'impuls de la cultura emprenedora i innovadora i, en
particular, la promoció de la creació i de l'activitat de les
empreses de base tecnològica.

n) Impulsar i facilitar la internacionalització de les empreses
innovadores.

o) La creació de processos d'informació, consulta i participació
en temes de ciència i innovació.

p) El foment, la promoció i l’enfortiment de centres interactius
de ciència, tecnologia i innovació per a la infància i la joventut.

q) Fomentar el diàleg entre la ciència i la societat.

r) Fomentar el diàleg de la ciència, la tecnologia i la innovació
amb el món del treball, amb especial esment al diàleg social
amb els agents econòmics i socials més representatius i
participació ciutadana.

s) Impulsar la creació de centres tecnològics a les Illes Balears
i afavorir convenis de col·laboració amb els centres tecnològics
d’altres comunitats autònomes.

t) Promoure l’equilibri generacional en la composició dels
grups i els equips investigadors dels projectes d’investigació
dels agents d’execució de l’ECTIB.

u) Impulsar l’emprenedoria dels i les joves oferint ajudes per
afavorir la creació d’empreses de base tecnològica.

v) Dissenyar plans de carrera estables que incloguin mesures
per atendre el talent jove i fomentar la retenció de talent perquè
pugui consolidar a les nostres illes la seva carrera investigadora
mitjançant plans i mesures d’estabilització laboral i d’increment
de partides pressupostàries per a projectes d’investigació
liderats per joves científics i científiques.

3. El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació ha d'incloure,
almenys, el següent:

a) El diagnòstic de la situació i l’evolució territorialitzada de
partida de l’ECTIB.

b) L'avaluació i la valoració del Pla de Ciència, Tecnologia i
Innovació executat en el període anterior.

c) Els objectius estratègics, les línies estratègiques d'actuació
i les prioritats.

d) L'elaboració i la redacció del Pla de Ciència, Tecnologia i
Innovació de les Illes Balears ha d’alinear-se amb les directrius
de l’Espai Europeu de Recerca (ERA) i de l’Estratègia
Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació.

e) Les actuacions, així com els mecanismes, els instruments i
les estructures mitjançant els quals s’executaran els objectius,
els programes i els projectes. Com a mínim, recursos humans,
projectes i infraestructures.

f) El pressupost necessari i el marc de finançament d'aquest.

g) El sistema de seguiment i avaluació, basat en indicadors de
seguiment, resultats i impacte.

h) La relació d'actuacions específiques en matèria d'igualtat de
gènere que tenguin per objecte, entre d’altres, promoure la
carrera de les dones científiques o equilibrar la presència per
gènere en els comitès de direcció i consulta, així com en les
comissions de selecció dels projectes duts a terme pels agents
que formen part de l’ECTIB.

i) Les mesures per amortir les desigualtats i avançar cap a
l’equilibri entre illes, d’acord amb l’article 30 d’aquesta llei.
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j) Informació sobre l’equilibri generacional en l’àmbit de
l’ECTIB establint un diagnòstic de la carrera en l’activitat
científica de la joventut de les Illes Balears.

4. La conselleria del Govern de las Illes Balears competent en
matèria de recerca és l’encarregada de l’elaboració, el
seguiment i l’avaluació del Pla, en col·laboració amb la
Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i
Innovació. El Pla ha d’incloure totes les iniciatives i activitats
en la matèria de les restants unitats administratives del Govern.

5. La conselleria responsable del Pla l’ha de sotmetre a informe
del Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació, i a
l’aprovació, de forma provisional, per la Comissió
Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i Innovació, que l’ha
d’elevar al Consell de Govern de les Illes Balears per a
l’aprovació definitiva i l’entrada en vigor.

6. La unitat de la conselleria responsable de la recerca ha de
comptar amb una unitat tècnica amb els mitjans humans i
materials necessaris per dur a terme les tasques d’elaboració,
seguiment i avaluació del Pla.

Capítol II
Fundació Institució per a la Recerca de les Illes Balears

(IRIB)

Article 13
Creació de la fundació Institució per a la Recerca de les
Illes Balears

1. Amb la finalitat de facilitar i fomentar l’activitat
investigadora d’excel·lència, el Govern de les Illes Balears ha
de crear la Institució per a la Recerca de les Illes Balears, com
a agent de gestió de l’ECTIB, adscrita a la conselleria
competent en matèria de recerca.

2. La Institució tindrà personalitat jurídica pròpia per al
desenvolupament de les seves finalitats i ha d’adoptar, en
constituir-se, el caràcter de fundació del sector públic, en els
termes establerts per la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

3. D’acord amb el que disposa la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
la fundació IRIB se sotmet a l’ordenament jurídic privat, tret
dels aspectes que s’estableixen en la llei esmentada i en la resta
de normativa de dret públic que li sigui aplicable.

Article 14
Finalitats de la fundació Institució per a la Recerca de les
Illes Balears

1. El Govern de les Illes Balears ha d’impulsar el
desenvolupament de la promoció professional del personal
d’investigació, entesa com el conjunt d’oportunitats d’ascens i
expectatives de progrés professional, d’acord amb el principi
de mèrit i la capacitat científica, i han de ser eficients, públics,
transparents i internacionalment comparables segons estàndards
europeus (EURAXESS i HRS4R).

2. La fundació té per objecte:

a) La captació i la retenció de talent investigador altament
qualificat.

b) La realització de les accions necessàries que permetin
exercir la labor encomanada al personal contractat.

c) Dur a terme els encàrrecs que li pugui encomanar el Govern
de les Illes Balears, la CICIT o la direcció general competent.

Capítol III
Agents d’execució de l’ECTIB

Article 15
Agents d’execució de l’ECTIB

1. Es defineixen com a agents d'execució de l’ECTIB les
institucions, els organismes i les entitats, públiques o privades,
que intervenen en la generació, la difusió, l’intercanvi, la
transmissió i l’explotació del coneixement científic i tecnològic
i de la innovació.

2. Tenen la consideració d’agents d’execució de l’ECTIB els
següents:

a) Les universitats i centres que formen el sistema universitari
de les Illes Balears.

b) Els organismes de recerca, públics o privats, de les Illes
Balears.

c) Els organismes públics de recerca (OPI) de l'Administració
General de l'Estat i els centres de recerca que tenguin seus o
mantinguin relacions estables amb la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

d) Els centres i instituts de recerca, així com els centres
d'estudis científics presents a les Illes Balears.

e) Els centres tecnològics de les Illes Balears.

f) Els parcs cientificotecnològics de les Illes Balears.

g) Els centres sanitaris i hospitals del Servei de Salut de les
Illes Balears, així com les fundacions per a la recerca
biomèdica amb seu a les Illes Balears.

h) Altres fundacions de recerca, desenvolupament tecnològic i
innovació creades per entitats públiques amb seu a les Illes
Balears.

i) Les empreses, públiques o privades, que desenvolupen
activitats de recerca, desenvolupament i innovació amb seu a
les Illes Balears.

j) Les empreses i associacions empresarials innovadores amb
seu a les Illes Balears.
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Capítol IV
El personal de l’ECTIB

Article 16
Personal investigador i de suport a la recerca, la tecnologia
i la innovació

1. A l’efecte d’aquesta llei, es consideren personal investigador
les persones que desenvolupen un treball de recerca que
contribueix a la construcció del coneixement científic i que, en
terminologia de la Comissió Europea (EURAXESS i HRS4R),
exerceixen aquesta activitat en fase inicial o com a personal
investigador experimentat.

2. Es consideren personal de suport a la recerca les persones
que, seguint el que estableix l’article 13.1 de la Llei 14/2011,
d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, duen a
terme activitats que contribueixen a la generació de nous
coneixements, productes, processos, mètodes i tècniques o que
participen en les tasques de gestió de projectes d’investigació,
desenvolupament, innovació i transferència, en qualsevol àmbit
públic o privat.

Article 17
Polítiques públiques

Les polítiques públiques en relació amb el personal
investigador dels agents han de suposar un avenç en:

a) L’aplicació de la Carta Europea de l’Investigador i del Codi
de conducta per a la contractació de personal investigador, així
com altres directives, recomanacions i codis de bones
pràctiques de la Unió Europea, destinats al personal
investigador, incloses les directrius relatives a l’homologació
de carreres investigadores, competències i habilitats de les
diferents etapes, de manera adient i compatible amb el sistema
de les Illes Balears.

b) L’equilibri entre investigadors i investigadores en els
processos de formació, consolidació, captació, recuperació i
retenció de talent; i la igualtat efectiva d’oportunitats tant en la
contractació com en el posterior desenvolupament i
consolidació professional, fent prevaler els criteris de qualitat
i competència científica.

c) L’increment de la cooperació i la mobilitat entre agents de
l’Ecosistema per garantir la disponibilitat d’un teixit
investigador potent i idoni, amb un alt grau de formació i
qualificació, com a base de competitivitat científica i garantia
del relleu generacional.

Article 18
Criteris d’actuació dels agents de l’ECTIB

Els agents de l’ECTIB, en el marc legal que els sigui aplicable
en funció de la seva tipologia i naturalesa jurídica, i amb
relació a les seves polítiques relatives al personal investigador,
han d’actuar d’acord amb els criteris següents:

a) Facilitar al personal investigador l’accés a les
infraestructures i als mitjans de què disposin, que siguin
necessaris per al desenvolupament de la recerca mitjançant la
subscripció dels corresponents acords, aliances i convenis, amb

altres institucions o agents de l’ECTIB (o amb l’IRIB) per a la
compartició d’infraestructures i mitjans.

b) Garantir uns procediments de selecció i contractació de
personal investigador oberts i internacionalment comparables,
que facilitin i potenciïn la generació, l’atracció i la retenció de
talent.

c) Potenciar la mobilitat del personal investigador, entre sector
públic i privat, que ha de ser reconeguda en la seva valoració
i avaluació professional.

d) Fer valer la perspectiva de gènere en la direcció i el lideratge
i en la pràctica de la recerca, així com en la dimensió dels seus
continguts.

e) Valorar la perspectiva de la inclusió social en tots els àmbits
d’aplicació de les seves polítiques de personal.

f) Vetllar per la transparència i l’absència de conflictes
d’interès i per disposar de protocols i procediments que en
permetin la identificació i la resolució, així com per la
implementació efectiva dels protocols contra l’assetjament.

Article 19
Selecció

1. Els criteris i procediments de selecció del personal
investigador de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i del sector públic instrumental autonòmic, en
el qual s’inclou l’IRIB, s’han de fonamentar en el mèrit i la
capacitat científica, i han de ser eficients, públics, transparents
i internacionalment comparables segons estàndards europeus
(EURAXESS i HRS4R), sempre respectant els principis
d’accés a la funció pública.

2. Correspon a cada agent aprovar els criteris i el procediment
de selecció del seu personal investigador, dins del marc legal
que li sigui aplicable en funció de la seva tipologia i naturalesa
jurídica, d’acord amb els principis rectors que regeixen l’accés
a un lloc de treball públic, prevists al Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i a l’article 16.2 de la Llei
14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
Han de ser públics, transparents, àgils, i amb una avaluació
imparcial, professional i independent d’alt nivell.

Article 20
Mobilitat

1. Els agents de l’ECTIB han de promoure i facilitar la
mobilitat del seu personal investigador amb altres agents del
mateix sistema o externs, en els termes prevists en aquesta llei,
en la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la
innovació, en la legislació en matèria d’universitats i en la
normativa dictada en el seu desenvolupament.

2. El personal investigador dels agents de l’ECTIB es pot
adscriure, en els termes previstos en aquesta llei, a altres agents
de l’ECTIB, per tal d’emprar les instal·lacions científiques, les
infraestructures i els programes i projectes científics i
tecnològics, així com per al desenvolupament de tasques de
docència i de recerca científica i tècnica, el desenvolupament
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tecnològic, la transmissió, l’intercanvi i la difusió del
coneixement relacionat amb la recerca que du a terme.

3. L’adscripció del personal investigador s’articula mitjançant
un conveni amb l’IRIB i no implica alteració en la relació
jurídica del personal, que es considera, a tots els efectes,
personal del centre de recerca d’origen.

Article 21
Col·laboració, assistència, administració i suport tècnic en
recerca, desenvolupament i innovació

1. Els agents de recerca del sector públic de l’ECTIB poden
disposar de personal d’administració i de personal tècnic de
suport a la recerca amb funcions de col·laboració i assistència
en activitats de recerca, desenvolupament i innovació en el
marc legal aplicable al respectiu agent en funció de la seva
tipologia i naturalesa jurídica.

2. El personal de gestió i el personal tècnic de suport a la
recerca ha de disposar d’una formació sòlida i de l’experiència
que l’habiliti per desenvolupar funcions que requereixen una
capacitació específica en l’àmbit de la tecnologia aplicada o de
la gestió, segons correspongui, i per adoptar decisions
estratègiques, analitzar-les i dur-les a terme, entre d’altres, per
contribuir al disseny i a la creació de productes i serveis
innovadors, com són els recursos mediambientals i d’eficiència
energètica, així com a la presa de decisions que millorin la
gestió dels agents amb els quals treballen.

3. El personal tècnic de suport a la recerca i el personal de
gestió de recerca, desenvolupament i innovació han de tenir
accés a les infraestructures, als espais i als equipaments
necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.

Article 22
Col·laboradors científics

El personal investigador dels agents de l’ECTIB es pot
adscriure temporalment, mitjançant un conveni, a
l’Administració de la comunitat autònoma o als seus òrgans,
organismes i entitats dependents o vinculades, amb funcions de
planificació, suport o finançament de la recerca, per col·laborar
en tasques d’elaboració, direcció, gestió, seguiment, foment i
avaluació dels plans i programes de recerca, desenvolupament
i innovació.

TÍTOL III
REGISTRE DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I

INNOVACIÓ

Article 23
Registre de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes
Balears

1. Es crea el Registre de Ciència, Tecnologia i Innovació de les
Illes Balears a fi d'inscriure els elements personals i materials
que formen part de l’ECTIB que es determinen en l’article 5
d’aquesta llei. El Registre té naturalesa administrativa i caràcter
públic. La seva ordenació i funcionament s'establiran
reglamentàriament per part de les conselleries competents,
d'acord amb allò que estableix aquest article.

2. Les finalitats del Registre de Ciència, Tecnologia i Innovació
de les Illes Balears són les següents:

a) Proporcionar informació actualitzada sobre els agents que
formen part de l’ECTIB i de la seva activitat.

b) Facilitar la gestió de l’activitat científica i innovadora en
l’àmbit de les Illes Balears.

c) Obtenir estadístiques de l'activitat científica i innovadora de
les Illes Balears.

Article 24
Estructura del Registre

1. El Registre està format per set seccions:

Secció 1. Institucions generadores del coneixement.
Secció 2. Centres i parcs tecnològics.
Secció 3. Grups de recerca i investigadors individuals.
Secció 4. Empreses i institucions innovadores (públiques i
privades).
Secció 5. Agrupacions empresarials innovadores, clústers
i nuclis d’innovació (hubs d’innovació).
Secció 6. Llicències de tecnologia atorgades a empreses o
a altres agents de l’ECTIB, com a mesura per afavorir la
transparència en la transferència de resultats.
Secció 7. Patents concedides i sol·licitades al Registre de
Patents.

2. L’ordenació i el funcionament de cada una de les seccions
s'establiran reglamentàriament per part de les conselleries
competents.

Article 25
Inscripció en el Registre

La regulació de l’estructura i els processos de sol·licitud,
renovació, actualització o cancel·lació, entre d’altres, han de
determinar-se per via reglamentària.

TÍTOL IV
FOMENT DE L'ACTIVITAT CIENTÍFICA I

INNOVADORA

Article 26
Finançament públic

1. Per a la promoció de la recerca, el desenvolupament
tecnològic i la innovació en els àmbits prevists en aquesta llei
i en la seva concreció en el Pla de Ciència, Tecnologia i
Innovació, el Govern de les Illes Balears, en l’elaboració dels
pressupostos generals, incrementarà anualment les quantitats
destinades a les mesures de promoció del Pla fins a arribar,
l’any 2030, a un mínim del 2 per cent del pressupost anual. Per
al còmput s’empraran exclusivament les quantitats que formin
part del pressupost del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació.

2. La conselleria competent en matèria de recerca serà
l’encarregada de coordinar aquest pressupost d’acord amb les
directrius de la CICIT, del Pla de Ciència, Tecnologia i
Innovació i les prioritats determinades per cada departament de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
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plasmades en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació durant
la seva elaboració.

3. El finançament públic de la recerca ha de complir el principi
de transparència: basar-se en criteris de qualitat i/o d’eficiència
competitiva.

4. Per garantir la cadena de valor de l’R+D+I, es finançarà la
recerca bàsica i aplicada, el desenvolupament i la innovació
impulsant un repartiment pressupostari que no exclogui ni faci
inviable cap dels vessants.

Article 27
Col·laboració i inversió

Per a un foment eficaç de l'activitat científica i innovadora,
s’han d’establir mesures que promoguin la inversió privada en
recerca, així com el desenvolupament i l’execució de projectes
de col·laboració pública i privada. Entre aquestes mesures
s’han d’adoptar les següents:

a) Creació d'un sistema de certificació que distingeixi i
reconegui l'esforç de les empreses privades que inverteixin i
participin en el finançament de projectes d'R+D+I que
s'executin en el marc del Pla de Ciència, Tecnologia i
Innovació. S'atorgarà el segell de «Compromís amb la recerca,
el desenvolupament i la innovació de les Illes Balears» a les
empreses que compleixin amb els requisits establerts en aquest
sistema per la conselleria competent en matèria de ciència.

b) Impuls de convocatòries competitives de recerca obertes a
tots els àmbits del coneixement i creació de programes que
fomentin la participació d'empreses al costat d'agents públics de
recerca.

c) Foment del mecenatge, entre d’altres, per promoure incentius
fiscals a les aportacions privades per al finançament de
l’R+D+I, de conformitat amb la normativa vigent que li sigui
aplicable.

d) Promoció de la inversió i finançament per a la creació i el
manteniment d'infraestructura científica, així com l'ús eficient
d'immobles, instal·lacions i mitjans materials.

e) Establiment dels procediments que tenguin com a finalitat el
desenvolupament de productes, serveis o obres innovadores,
així com la compra ulterior dels subministraments, serveis o
obres resultants, tot això de conformitat amb el que preveu la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Article 28
Impuls i promoció de carreres científiques i tecnològiques

Amb la finalitat de promoure l'activitat científica i tecnològica
a les Illes Balears, tant la ja existent com l'emergent, han
d'impulsar-se les carreres del personal de recerca a través de
mesures que tenguin per objecte:

a) Promocionar la generació de coneixement i
desenvolupament de la recerca bàsica.

b) Fomentar el reconeixement públic del personal de recerca i
la importància per a la societat de la funció investigadora, entre

d’altres, mitjançant xerrades, exposicions o convocatòries de
premis.

c) Promoure la mobilitat i l'intercanvi del personal de recerca
entre els diferents agents d'execució, públics i privats, de
caràcter regional, nacional i internacional, amb l’impuls
d’acords de cooperació recíproca.

d) Promocionar el talent en l'àrea de la ciència i la recerca
oferint formació i capacitació per al desenvolupament de
carreres científiques excel·lents.

e) Impulsar accions per augmentar la visibilitat internacional
del personal de recerca, publicant de forma internacional els
concursos d’ocupació i accés i eliminant traves alienes als
coneixements científics.

f) Facilitar ajudes, finançament i contractes de doctorat i
postdoctorals per cursar i continuar carreres científiques.

g) Establir mesures per atreure talent als centres que formen
part de l’ECTIB i, en particular, promoure la recepció de
personal investigador estranger mitjançant programes
d'intercanvi de personal de recerca.

h) Aconseguir acords que prevegin la incorporació de persones
investigadores en formació o novells en projectes de recerca,
grups de recerca ja consolidats i empreses innovadores.

i) Impulsar el creixement i la millora de grups de recerca
emergents que integrin personal de recerca jove.

j) Dissenyar noves fórmules educatives que incentivin l'estudi
de carreres científiques des dels centres d'educació secundària.

Article 29
Carrera i activitat científica de les dones

1. Per a la promoció de la carrera i l'activitat científica de les
dones, han d’adoptar-se mesures que permetin:

a) Impulsar la integració de la dimensió de gènere en els
continguts de la recerca.

b) Promoure l'equilibri de gènere en la composició dels grups
i els equips investigadors dels projectes de recerca dels agents
d'execució de l’ECTIB.

c) Impulsar l'emprenedoria de les dones, oferint ajudes que
facilitin i afavoreixin la creació d'empreses de base tecnològica.

d) Dissenyar plans de carrera estables que incloguin mesures
per ajudar la conciliació familiar.

e) Dur a terme accions per fomentar l'interès de nines i
adolescents en carreres relacionades amb la ciència, la
tecnologia i la innovació.

2. El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació, amb
la funció de vetlar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat
de gènere en l'àmbit de l’ECTIB, ha d’emetre un informe anual
que estableixi un diagnòstic de la carrera en l'activitat científica
de la dona a les Illes Balears.
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Article 30
Fet insular

1. La insularitat de l’arxipèlag balear i la doble insularitat de les
illes de Menorca i d’Eivissa i la triple insularitat de Formentera,
li confereixen unes particularitats, tant de caràcter social com
econòmic, que s’han de considerar a l’hora de definir les
estratègies de recerca, tecnològiques i d’innovació. 

2. Les conselleries competents en matèria de recerca,
tecnologia i innovació han de fomentar l’intercanvi de
coneixement entre illes, promoure la inversió necessària a totes
les illes i facilitar la mobilitat de personal entre illes. Aquestes
accions han de figurar en el Pla de Ciència, Tecnologia i
Innovació.

3. El Govern de les Illes Balears vetlarà perquè les actuacions
en ciència, tecnologia i innovació arribin a cada una de les
diferents illes de l’arxipèlag.

Article 31
Sector empresarial

1. Ha de promoure’s l'aprovació d'incentius fiscals per a les
empreses que demostrin tenir activitat investigadora o
innovadora. Les conselleries competents en matèria de recerca,
desenvolupament tecnològic i innovació proposaran a la
conselleria competent en matèria d’hisenda l’adopció
d’incentius fiscals i els requisits que han de reunir les empreses
per optar-hi.

2. Ha d’afavorir-se la creació d'empreses innovadores i de base
tecnològica i el foment de la cultura emprenedora, mitjançant
actuacions a través del sistema educatiu, en tots els seus nivells.

3. Ha de fomentar-se l'activitat investigadora d'aquestes
iniciatives emprenedores mitjançant subvencions en règim
competitiu, i s’ha de promoure la col·laboració amb els agents
de l’ECTIB, públics i privats.

4. Ha de fomentar-se la cultura de la innovació i la
transferència al sector empresarial de les Illes Balears, per tal
d’afavorir i millorar la competitivitat de l’economia balear.

Article 32
Centres tecnològics

1. A efectes d’aquesta llei, els centres tecnològics són entitats
amb personalitat jurídica pròpia, sense finalitat de lucre, que
estatutàriament tenen per objecte contribuir, mitjançant el
perfeccionament tecnològic, a la gestió tecnològica i a la
innovació, a la millora de la competitivitat de les empreses, a
la generació i al desenvolupament de tecnologia i a la difusió
i la transferència d’aquesta. Aquestes entitats, adaptades a la
realitat empresarial de les Illes Balears, s’han d’inscriure en el
registre creat per aquesta llei.

2. La conselleria competent en matèria de recerca ha de
promoure accions que potenciïn la participació del personal
investigador de la Universitat de les Illes Balears i d’altres
centres de recerca amb els centres tecnològics.

TÍTOL V
RESULTATS DE L'ACTIVITAT INVESTIGADORA I

DIFUSIÓ

Article 33
Transferència de resultats i recerca col·laborativa

1. Amb la finalitat que els resultats de l'activitat de recerca
arribin a la societat, es fomentaran la relació i la col·laboració
entre les entitats públiques de recerca i el sector industrial,
especialment les petites i mitjanes empreses, es promouran
mesures de suport a la posada en valor i transferència de
coneixements i a la recerca col·laborativa i interdisciplinar, i es
llançaran programes de suport i assessorament per a la creació
d’empreses de base tecnològica

2. Es promourà que els resultats de recerca obtinguts per agents
de l’ECTIB siguin degudament protegits, fent ús dels mitjans
previstos en la legislació sobre propietat industrial i
intel·lectual.

3. Es facilitarà que les entitats públiques de recerca disposin de
serveis professionals de transferència de resultats que comptin
amb personal amb la preparació tècnica adequada. D’aquesta
manera s’afavorirà la posada en comú de recursos de totes
aquelles entitats que no puguin, pel seu volum de recerca,
disposar d’una oficina pròpia de transferència dels resultats de
la investigació.

Article 34
Contractes patrimonials relatius a la transferència de
resultats

1. La transferència dels resultats derivats de les activitats de
recerca i desenvolupament tecnològic realitzades pels agents
públics que formen part de l’ECTIB, tant si es tracta de la
cessió de la titularitat de drets de propietat industrial o de la
concessió de llicències d'explotació, com per a les
transmissions o llicències de drets de propietat intel·lectual, es
regeix pel dret privat, i pot adjudicar-se de forma directa, de
conformitat amb el que preveu la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del
patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. La transferència de resultats esmentada ha de fer-se, en tot
cas, amb una contraprestació que correspongui al valor de
mercat.

Article 35
Participació en els beneficis per l'explotació o la cessió dels
drets sobre els resultats

1. El personal al servei dels agents públics que formen part de
l’ECTIB té dret a participar en els beneficis que obtinguin les
entitats en les quals presten els seus serveis per l'explotació o
la cessió dels drets sobre les seves invencions o
desenvolupaments, tant si s'ha optat per la protecció a través
d’alguna de les modalitats de propietat industrial o mitjançant
secret industrial, com de l'explotació o la cessió dels drets sobre
les creacions objecte de propietat intel·lectual.

2. Les modalitats i la quantia de la participació en els beneficis
esmentats han de determinar-se per via reglamentària per a
cadascun dels agents públics. En cap cas, aquesta participació
del personal no té naturalesa retributiva o salarial.
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Article 36
Titularitat i caràcter patrimonial dels resultats de l'activitat
investigadora

1. Els resultats de les activitats de recerca i desenvolupament
dutes a terme per personal dels centres i les instal·lacions que
pertanyen a l'àmbit del sector públic autonòmic, o que exerceix
activitat investigadora en aquest sector o a través de xarxes,
pertanyen, com a invencions, a l'administració autonòmica
d'acord amb la normativa vigent sobre patents i models
d'utilitat, sense perjudici d’allò que determini la normativa
sobre drets de les entitats participants en els projectes o dels
investigadors autors dels treballs de recerca. També li
pertanyen els drets de propietat industrial corresponents als
resultats d’aquestes activitats.

2. Els drets d'explotació relatius a la propietat intel·lectual
s’han de regular per allò que estableix el Reial decret legislatiu
1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de propietat intel·lectual.

3. El que es disposa en els apartats 1 i 2 d’aquest article és
aplicable sense perjudici dels drets de caràcter personalíssim o
d'una altra naturalesa que tenguin reconeguts els investigadors
que siguin autors materials d'aquests resultats i dels drets
reconeguts a altres entitats legalment o mitjançant els
contractes, convenis o concerts pels quals es regeixin les
activitats d’R+D.

4. Els convenis que se subscriguin en relació amb un projecte
de recerca, entre el sector públic autonòmic i altres entitats de
dret públic o privat, regularan l'atribució de la titularitat i la
protecció i l’explotació dels resultats que pugui generar el
projecte de manera explícita.

5. Els drets de propietat industrial i intel·lectual adquirits o
generats per les activitats de l’R+D dels centres i les
instal·lacions pertanyents a l'àmbit del sector públic autonòmic
formen part dels inventaris de béns i drets de l’Administració
general de la comunitat autònoma i dels seus organismes
públics.

Article 37
Difusió del coneixement

1. Es promourà la difusió de publicacions científiques que
continguin resultats i dades de l'activitat investigadora
realitzada pels agents que formen part de l’ECTIB en revistes
o plataformes d'accés obert.

2. S’impulsarà la creació de repositoris institucionals, propis i
compartits, segons el que estableix la Llei 14/2011, d’1 de
juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació respecte de la
difusió en accés obert de la informació científica i el
reconeixement de la ciència com a bé comú.

3. Aquesta tasca de difusió haurà de fer-se de manera
compatible amb una adequada protecció dels resultats de la
recerca.

Article 38
Ciència, tecnologia i innovació amb i per a la societat

Amb la finalitat que la ciutadania de les Illes Balears adquireixi
consciència de la importància de la ciència, la tecnologia i la
innovació per a la societat i reforçar alhora el sistema,
fomentant vocacions investigadores, innovadores i
emprenedores, i promovent la cultura i l’educació científica en
tots els seus àmbits, s’han d’impulsar, entre d’altres, les accions
següents:

a) La formació adequada de la comunitat educativa en les
diferents fases del sistema educatiu.

b) La divulgació dels avanços científics, tecnològics i
innovadors i de les activitats dutes a terme pels agents que
formen part de l’ECTIB.

c) El suport a l'activitat de museus i centres divulgatius de
ciència, l’organització d'esdeveniments o fires relacionats amb
la ciència i la tecnologia.

d) Qualssevol altres que fomentin el diàleg entre la ciència i la
ciutadania i que incentivin la participació en activitats
relacionades amb la recerca i el desenvolupament.

e) D'una manera especial s’ha de promoure la difusió de
l'activitat científica duta a terme per dones i/o per a dones.

f) Incentivar i reconèixer el paper del personal d’investigació
en el foment de la divulgació científica, tecnològica i
innovadora, i de les Unitats de Cultura Científica i de la
Innovació d’universitats i centres de recerca.

Disposició addicional primera
Xarxa d’Estacions d’Investigació de les Illes Balears

Es crea la Xarxa d’Estacions d’Investigació de les Illes Balears
(XEIIB) que té com a objectiu promoure, facilitar i potenciar
la investigació sobre els recursos naturals, terrestres i marins de
les Illes Balears, i que pretén consolidar una sèrie de centres
d’investigació distribuïts arreu de les Illes Balears per
contribuir a estendre a tot l’arxipèlag l’activitat investigadora.
Correspon a la conselleria competent en matèria de recerca
gestionar i proporcionar els recursos necessaris perquè la
XEIIB pugui desenvolupar la seva labor. La seva ordenació i
funcionament s’han d’establir reglamentàriament, d'acord amb
allò que estableix aquesta disposició addicional.

Disposició addicional segona
Adaptació de les fundacions i institucions públiques
científiques de les Illes Balears

Les fundacions i institucions públiques en matèria de recerca,
tecnologia i innovació existents en l'actualitat en l'àmbit de les
Illes Balears han d'adaptar els seus estatuts i funcionament a
allò que estableix aquesta llei, en el termini de dos anys.

Disposició addicional tercera
Igualtat de gènere

En la composició dels diferents òrgans col·legiats recollits en
aquesta llei s’ha de procurar la presència equilibrada d'homes
i dones, d'acord amb el que preveu la Llei 11/2016, de 28 de
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juliol, d'igualtat de dones i homes, i la Llei orgànica 3/2007, de
22 de març, d'igualtat entre homes i dones.

Disposició addicional quarta
Compra pública d’innovació

S’ha d’impulsar l’adquisició de solucions innovadores o de
solucions en fase de desenvolupament i serveis mitjançant
l’eina de compra pública innovadora, d’acord amb els
instruments i el marc jurídic de contractació del sector públic,
així com amb allò previst a la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la
ciència, la tecnologia i la innovació, amb relació a la compra
pública d’innovació.

Disposició addicional cinquena
Carrera investigadora

El Govern de les Illes Balears, d’acord amb les seves
competències, pot desenvolupar la carrera investigadora de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Disposició addicional sisena
Referències genèriques

En aquesta llei s’utilitza la forma no marcada quant al gènere,
que coincideix formalment amb la masculina, en totes les
referències a òrgans, càrrecs i funcions, de manera que s’han
d’entendre referides al masculí o al femení segons la identitat
de gènere de la persona titular de qui es tracti.

Disposició derogatòria única
Derogació de la Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la
recerca i el desenvolupament tecnològic de les Illes Balears

Queda derogada la Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la
recerca i el desenvolupament tecnològic de les Illes Balears.

També queden derogades totes les disposicions de rang igual
o inferior que s’oposin a aquesta llei, la contradiguin o siguin
incompatibles amb el que disposa.

Disposició final primera
Desplegament reglamentari

En el termini de dos anys des de l'entrada en vigor d’aquesta
llei, el Govern de les Illes Balears ha d’aprovar una norma de
desplegament reglamentari de les previsions que s’hi contenen.

Disposició final segona 
Modificació del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de
mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa
d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. La denominació del Decret llei queda modificada de la
manera següent: 

“Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per
a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments
públics d’usos educatius, de recerca, sanitaris o socials de
la comunitat autònoma de les Illes Balears” 

2. L’article 1 queda modificat de la manera següent: 

“Aquest decret llei té per objecte impulsar la millora i/o
l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos
educatius, de recerca, sanitaris i socials de la comunitat
autònoma de les Illes Balears; establir mesures d’agilitació
i simplificació dels procediments administratius relatius a
l’execució d’obres i inversions públiques per a dotacions
d’aquests equipaments públics; i regular els efectes de la
declaració d’inversions d’interès autonòmic de les Illes
Balears, amb la finalitat d’atendre la demanda creixent de
serveis i prestacions en aquests àmbits.” 

3. El primer paràgraf de l’article 2 queda modificat de la
manera següent: 

“Als efectes d’aquest decret llei, es consideren
«equipaments públics d’usos educatius, de recerca, sanitaris
o socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears» els
que siguin promoguts, finançats i/o desenvolupats per
òrgans de la mateixa comunitat autònoma o les seves
entitats instrumentals de dret públic.” 

4. El primer paràgraf de l’article 3 queda modificat de la
manera següent: 

“Per a actuacions que es duguin a terme per a l’execució
d’equipaments públics d’usos educatius, de recerca,
sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les Illes
Balears situats en terrenys que siguin propietat d’una altra
administració, la conselleria o l’ens instrumental
corresponent pot tramitar la redacció i aprovar el projecte
d’obres, una vegada que hagi rebut la comunicació de la
voluntat d’aquella administració per procedir a la posada a
disposició dels terrenys a favor de l’Administració de la
comunitat autònoma o d’un ens del seu sector públic, sense
perjudici de la necessitat d’instrumentar posteriorment la
cessió de la titularitat dels terrenys o l’atorgament del títol
habilitant per executar les obres de l’equipament.” 

5. La denominació i el primer paràgraf de l’article 4 queden
modificats de la manera següent: 

“Article 4 
Actuacions de modificació o canvi d’usos en un equipament
públic d’ús educatiu, de recerca, sanitari o social de la
comunitat autònoma de les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears, a proposta de la conselleria
corresponent i amb un informe municipal previ que s’ha
d’emetre en el termini de 15 dies a partir de la sol·licitud,
pot autoritzar la modificació, l’agregació o el canvi d’un ús
específic en equipaments públics destinats a usos educatius,
de recerca, sanitaris o socials, sempre que aquest ús
específic estigui dins dels compresos en els usos globals
educatius, de recerca, sanitaris i socials, i sempre que no
s’alteri la resta dels paràmetres urbanístics prevists pel
planejament municipal. L’informe municipal s’entendrà
favorable si no s’emet en el termini establert.” 
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6. La denominació de l’article 5 queda modificada de la manera
següent:

“Article 5 
Actuacions de reformes interiors a les edificacions, així
com les subjectes al règim de comunicació prèvia referides
a un equipament públic d’ús educatiu, de recerca, sanitari
o social de la comunitat autònoma de les Illes Balears” 

7. La denominació i el primer paràgraf de l’article 6 queden
modificats de la manera següent: 

“Article 6 
Actuacions subjectes al règim de llicències urbanístiques
referides a un equipament públic d’ús educatiu, de recerca,
sanitari o social de la comunitat autònoma de les Illes
Balears 

Per iniciar l’execució d’actuacions subjectes al règim de
llicències urbanístiques referides a un equipament públic
d’ús educatiu, de recerca, sanitari o social de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, la conselleria o l’ens
instrumental actuant ha de presentar una sol·licitud de
llicència a l’ajuntament del terme municipal on s’ubiqui
l’equipament públic, i ha d’adjuntar el projecte
corresponent signat pel tècnic competent, amb el contingut
i el grau de detall prevists en l’article 152 de la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes
Balears.” 

8. La denominació del capítol II queda modificada de la
manera següent: 

“Equipaments públics d’ús educatiu, de recerca, sanitari o
social, amb la consideració d’inversions d’interès
autonòmic de les Illes Balears” 

9. L’article 7 queda modificat de la manera següent: 

“Article 7 
Declaració d’un equipament públic d’ús educatiu, de
recerca, sanitari o social com una inversió d’interès
autonòmic de les Illes Balears 

Un equipament públic d’ús educatiu, de recerca, sanitari o
social es considera com una inversió d’interès autonòmic
quan així ho declari expressament el Consell de Govern de
les Illes Balears, en compliment de l’article 5 de la Llei
4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l’impuls de
la inversió a les Illes Balears, i en les condicions que el
Consell de Govern determini per executar-lo. Per a la
declaració d’un equipament públic d’ús educatiu, de
recerca, sanitari o social com una inversió d’interès
autonòmic, el Consell de Govern de les Illes Balears ha
d’identificar els terrenys on s’ubica o s’ha d’ubicar
l’equipament públic, indicar l’administració a la qual
correspon la titularitat, determinar l’ús concret que s’ha de
donar a l’equipament i assenyalar el sistema general
d’equipament al sòl al qual s’adscriu o, si és el cas,
informar de la classificació i la qualificació urbanística de
l’equipament si aquest ja existeix.” 

10. La denominació, el primer paràgraf i el punt 6 de l’article
8 queden redactats de la manera següent:

“Article 8 
Actuacions en equipaments públics d’ús educatiu, de
recerca, sanitari o social amb declaració d’inversió d’interès
autonòmic de les Illes Balears 

La declaració d’un equipament públic d’ús educatiu, de
recerca, sanitari o social com d’inversió d’interès
autonòmic, a més de les determinacions aplicables de la
Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a
l’impuls de la inversió a les Illes Balears, comporta el
següent: (...)”

“6. Terminis d’execució de l’actuació. L’administració o
ens instrumental públic promotor disposa, des de la
declaració d’un equipament públic d’ús educatiu, de
recerca, sanitari o social com una inversió d’interès
autonòmic de les Illes Balears, d’un termini màxim de dos
anys per a la presentació del projecte, i d’altres dos anys a
continuació per iniciar-ne l’execució. L’incompliment de
qualsevol d’aquests terminis determinarà la caducitat de la
declaració.”

Disposició final tercera
Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor en el termini d’un mes, comptador
des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Seu del Parlament, a 2 d'agost de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
extraordinària de dia 26 de juliol de 2022, aprovà la Llei
d'arxius i gestió documental de les Illes Balears.

Palma, a 3 d'agost de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

A)

LLEI D’ARXIUS I GESTIÓ DOCUMENTAL DE LES
ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears atribueix a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, en l’article 30.24 i 25,
la competència exclusiva en matèria d’arxius, biblioteques i
museus que no siguin de titularitat estatal, i en patrimoni
monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic,
arqueològic, científic i paisatgístic, sense perjudici del que
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disposa l’article 149.1.28a de la Constitució. Així mateix,
l’article 32.5 li atribueix la competència executiva en matèria
de gestió d’arxius, biblioteques i museus de titularitat estatal
que no es reservi l’Estat. D’altra banda, l’Estatut d’Autonomia
atribueix als consells insulars, en l’article 70.6 i 19, la
competència pròpia en matèria de patrimoni monumental,
cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i
paisatgístic en el seu àmbit territorial, i sobre els museus, els
arxius i les biblioteques de titularitat autonòmica, en el seu
àmbit territorial.

Aquest marc competencial, determinat per la concurrència de
diverses administracions competents en matèria d’arxius i
patrimoni documental, té com a primer referent legislatiu
fonamental a les Illes Balears la Llei 15/2006, de 17 d’octubre,
d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears, que suposà
una fita pel que fa a la protecció, la promoció i la divulgació
del patrimoni documental de les nostres illes.

Efectivament, aquesta llei regulava per primera vegada la
protecció del patrimoni documental que constitueix la memòria
històrica, i també dels documents que avui són producte de
l’activitat de les administracions públiques i demà serviran per
mantenir aquesta memòria històrica.

No obstant això, en l’actualitat resulta insuficient, atès que els
canvis derivats de la creixent heterogeneïtat dels documents
produïts per les administracions públiques i pels particulars; la
incorporació de les tecnologies de la informació i de la
comunicació; l’aparició de nous models de gestió, amb sistemes
mixts, digitals i en paper; i el reconeixement d’una sèrie de
drets als ciutadans que incideixen en la gestió documental i
arxivística han configurat un nou escenari de demanda a les
administracions públiques, en relació amb la seva gestió, que
repercuteix en les noves formes d’atenció a la ciutadania.

En conseqüència, si bé l’esperit i les línies mestres de la Llei
15/2006 esmentada s’han mantingut vigents al llarg dels setze
anys transcorreguts des que es va aprovar, cal reconèixer i
regular el fet que el tractament dels arxius públics ha
evolucionat des d’una perspectiva eminentment historicista a
una altra que té en compte també altres elements fonamentals,
com són la gestió documental en general i la de les actuacions
i els procediments administratius en particular, així com el dret
d’accés als arxius i la documentació en poder de
l’administració.

Han contribuït a aquest procés evolutiu les reformes legislatives
operades per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; i el
Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el
Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per
mitjans electrònics; que, sense ser normes específiques de
matèria arxivística, tenen una incidència rellevant en aquest
àmbit pel que fa a la gestió documental i al document
electrònic.

Davant la gestió tradicional de la documentació en paper,
l’administració electrònica no té la possibilitat d’actuar de
forma eficaç si no s’organitza amb un sistema precís de
classificació i ordenació dels documents dins els arxius
electrònics, on se centralitza tota la documentació, i el sistema
d’accés per part de la mateixa administració als expedients que

tramita o als que ja han finalitzat. En conseqüència, és
imprescindible dotar-lo d’un sistema de descripció i
classificació de documents i procediments administratius, que
no pot ser un altre que el sistema d’avaluació i qualificació de
la documentació produïda pel sistema de gestió documental.

La implementació efectiva de l'administració electrònica
requereix que el tractament arxivístic s'incorpori al context de
creació dels documents: la tramitació electrònica. Els
documents electrònics s'han de classificar, identificar i
descriure unívocament així com es van creant, i quan es
tanquen es "transfereixen" des de l'entorn o repositori de
tramitació a l'Arxiu Electrònic Únic (AEU) per a la seva
preservació, si pertoca, d'acord amb el calendari de
conservació. Desapareixen d'aquesta manera les tres fases de
tractament tradicionals en desplaçar-se el tractament arxivístic
a l'entorn de tramitació. L'Arxiu Electrònic Únic és, i ha de ser
entès, com una part més del Sistema Integral d'Arxiu d'una
entitat o organisme públic.

D’altra banda, l’obligació de col·laboració entre
administracions públiques establerta per les lleis abans
esmentades preveu el sistema d’intercanvi de documents entre
les administracions, mitjançant l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat, que també posa en relleu la necessitat
d’utilització del sistema d’avaluació i qualificació dels
documents electrònics produïts pel sistema de gestió
documental, que inclou un esquema de les metadades
necessàries. Cal recordar que l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat recull l’obligatorietat que les
administracions públiques implantin processos de gestió
documental: captura de documents, registre legal de
documents, classificació de documents, descripció de
documents, qualificació de documents, accés a documents,
conservació de documents, transferència de documents i
destrucció o eliminació de documents. És a dir, nous processos
de gestió documental d’obligat compliment per a les
administracions públiques que són propis de l’àmbit de
l’arxivística i que, per tant, s’incorporen en aquesta llei.

A tall de resum, els eixos fonamentals d’aquesta llei són:

1. Reforçar les consideracions legals sobre el patrimoni
documental de les Illes Balears.
2. Actualitzar l’estructura del Sistema Arxivístic de les Illes
Balears.
3. Identificar els subsistemes arxivístics de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
4. Reforçar la importància de l’avaluació i la qualificació
dels documents en relació amb la gestió i l’arxiu d’aquests.
5. Reconèixer la transcendència de l’activitat de gestió
documental i arxivística dins els procediments
administratius, incloent-hi l’activitat de l’administració
electrònica. I, en conseqüència, incloure expressament, dins
l’àmbit de la gestió documental i d’arxiu, la documentació
electrònica i, si cal, identificar les seves especialitats.
6. Reconèixer la necessitat de dotar amb mitjans materials
i de personal el Sistema Arxivístic de les Illes Balears.
7. Regular el sistema simplificat d’accés a la documentació
quan aquesta es troba en arxius històrics o d’accés lliure,
amb infraestructures adients per a la consulta.
8. Regular el marc de les auditories, inspeccions,
infraccions i sancions en relació amb la conservació dels
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documents i l’aplicació del Sistema Arxivístic, i l’accés als
documents dels arxius històrics.

II

Les consideracions exposades es reflecteixen en l’articulat, que
s’estructura en vuitanta-set articles, distribuïts en set títols, cinc
disposicions addicionals, cinc disposicions transitòries, una
disposició derogatòria i dues disposicions finals.

En el títol I, «Disposicions generals», s’actualitza a fons el
repertori de definicions que afecten la llei. Així, es dona més
amplitud a la idea de document, mitjançant l’aparició dels
conceptes de document simple; document compost, que inclou
el concepte d’expedient administratiu; document electrònic i
expedient electrònic. D’altra banda, s’estableix la diferència
entre un arxiu com a fons documental i un arxiu com a
institució contenidora de fons i col·leccions documentals.
També s’afegeix el concepte d’arxiu històric. Així mateix, es
regula el concepte de qualificació, com a procés inclòs en la
gestió documental, que inclou l’avaluació, tal com es descriu en
els articles 63 i 65 de la llei. Finalment, s’ha fet una revisió del
concepte de Sistema Arxivístic de les Illes Balears, que es
desenvolupa en el títol III.

En el títol II, «Documents i patrimoni documental de les Illes
Balears», s’amplia la definició i la base dels béns que integren
el patrimoni documental; s’inclou la recuperació del patrimoni
documental de les Illes Balears que es troba fora de l’arxipèlag
(article 7), i s’amplia el contingut relatiu a la digitalització
(article 17) incloent-hi la responsabilitat de les institucions en
la digitalització dels fons documentals com a mitjà de
conservació i de difusió del patrimoni, com també en la
digitalització dels fons documentals radicats geogràficament
fora de les Illes Balears.

En el títol III, «Sistema Arxivístic de les Illes Balears»,
s’actualitza la regulació dels òrgans de coordinació, en la seva
representació i en les seves funcions. Es crea la Comissió
Interinsular Qualificadora de Documents (article 27), com un
òrgan col·legiat de caràcter tècnic, adscrit a la conselleria
competent en matèria d’arxius i gestió documental del Govern
de les Illes Balears i representat per totes les administracions
públiques competents en matèria d’arxius i gestió documental.
També en aquest títol es reconeixen les noves realitats
territorials i administratives de les Illes Balears. Així, es
reconeix el subsistema arxivístic de l’Arxiu Històric d’Eivissa
i Formentera, atès el seu caràcter interinsular. D’altra banda, es
regula l’Arxiu del Govern de les Illes Balears (article 33) com
a centre capdavanter i de referència del Subsistema Arxivístic
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

En el títol IV, «Gestió documental i funcionament dels arxius
públics», el capítol I desenvolupa les finalitats de les actuacions
arxivístiques en relació amb la gestió administrativa i la gestió
documental. Cal destacar-ne el capítol II, centrat en la gestió
dels documents electrònics en els arxius públics i les seves
característiques, i el capítol III, dedicat a l’ingrés i la sortida de
documents dels arxius públics, especialment l’article 62, referit
a l’ingrés de documents privats en arxius públics, en el qual es
defineixen i s’aclareixen els conceptes de dipòsit de documents,
cessió i comodat. D’altra banda, s’estableix  la necessitat de
dotar amb mitjans personals i materials els arxius integrats en

el Sistema Arxivístic de les Illes Balears, per tal de fer efectives
les previsions que s’hi contenen.

El títol V, «Accés als documents dels arxius històrics», regula,
com a mesura de transparència activa, l’obligació dels arxius
públics pertanyents al Sistema Arxivístic de les Illes Balears de
publicar els instruments arxivístics d’informació i descripció
(article 70), a fi de permetre als usuaris localitzar els documents
custodiats, en garantia del dret d’accés. En relació amb l’accés
a la documentació en poder de l’administració es reconeix
l’aplicació del procediment de sol·licitud de la Llei 19/2013, de
9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern. No obstant això, d’acord amb la disposició
addicional primera de la Llei 19/2013, es regula un règim
específic i més simplificat d’accés a la documentació quan
aquesta es troba en arxius històrics, que, d’acord amb la
definició de l’article 2, inclouen els arxius de conservació
permanent que disposin d’infraestructures adequades per a la
consulta directa, com és habitual en la consulta dels documents
originals directament en els arxius, sovint amb finalitats
d’investigació.

En el títol VI, «Règim d’inspecció i auditoria», es preveu la
creació de serveis d’inspecció d’arxius en l’Administració de
la comunitat autònoma i en els consells insulars i se’n
determinen les funcions. Així mateix s’imposa a les
administracions esmentades l’obligació de col·laborar en
l’impuls a la realització d’auditories.

En el títol VII, «Règim sancionador», es regulen les infraccions
i sancions en relació amb la conservació del patrimoni
documental, l’aplicació dels sistemes arxivístics i l’accés als
documents dels arxius històrics. Aquest règim sancionador es
regula d’acord amb els principis establerts per la normativa
bàsica de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic. No obstant això, en el supòsit d’infraccions en
relació amb l’accés a la documentació en poder de
l’administració a la qual sigui aplicable el procediment de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, hi serà aplicable el règim
sancionador previst en aquesta norma.

En les disposicions addicionals es preveu l’obligació de les
administracions públiques de crear, dins el termini d’un any, els
òrgans i les unitats administratives per a l’impuls i la
coordinació dels respectius arxius i subsistemes arxivístics.

La disposició addicional segona determina la conselleria que
serà competent en matèria d’arxius i gestió documental de
l’administració autonòmica, sempre d’acord amb l’estructura
orgànica del Govern prevista en el decret de la Presidència que
en cada moment estigui vigent.

Les disposicions addicionals tercera, quarta i cinquena
estableixen determinades previsions amb relació als convenis
que ha de subscriure el Parlament de les Illes Balears, la
història clínica i la memòria i el reconeixement democràtic,
respectivament.

Les disposicions transitòries donen un termini d’un any a
l’administració autonòmica i als consells insulars per crear els
serveis d’arxius i gestió documental corresponents; de tres anys
als consells insulars per confeccionar els corresponents cens
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d’arxius i documents del seu territori; i d’un any per crear la
Comissió Interinsular Qualificadora de Documents.

D’altra banda, dues disposicions transitòries eviten el risc de
buit legal i mantenen vigent la regulació actual (la disposició
transitòria quarta respecte de la manca d’aprovació de les
respectives taules d’accés i avaluació de documents, i la
disposició transitòria cinquena mentre no s’aprovi el reglament
corresponent) per a l’accés a la documentació dels arxius
històrics.

La disposició derogatòria única concerneix, essencialment, a la
Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental
de les Illes Balears, i al títol VIII de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears.

Les disposicions finals autoritzen el Govern de les Illes Balears
i els consells insulars, en els àmbits competencials respectius,
a dictar les disposicions reglamentàries per desplegar aquesta
llei, i estableixen el termini per a la seva entrada en vigor.

III

De conformitat amb l’article 49 de la Llei 1/2019, de 31 de
gener, del Govern de les Illes Balears, la llei s’ajusta als
principis de bona regulació, i, d'acord amb els principis de
necessitat i eficàcia, la iniciativa normativa es fonamenta en
una identificació clara de les finalitats perseguides. Així, la llei
es justifica, primer de tot, per la necessitat d’actualitzar la
regulació autonòmica i adaptar-la a les noves demandes i noves
realitats sorgides des que es va publicar la Llei 15/2006, de 17
d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

D’acord amb el principi de proporcionalitat, aquesta norma
conté la regulació imprescindible per atendre les necessitats
tècniques i organitzatives que pretén cobrir. D’altra banda, la
llei no preveu cap nova càrrega administrativa per a la
ciutadania; reforça i amplia la garantia de la publicitat i l’accés
als documents custodiats en els arxius públics; i preveu una
major dotació de recursos personals i materials per a les
administracions competents a fi de garantir els drets que
estableix.

Respecte del principi d’eficiència, es racionalitza la gestió dels
recursos públics a l’hora d’aplicar la nova norma, a més
d’incloure la regulació dels processos de gestió documental i
d’arxiu amb referència a l’administració electrònica dins el
sistema general d’arxius de les Illes Balears.

La seguretat jurídica també presideix aquesta iniciativa
normativa, ja que s’exerceix de manera coherent amb la resta
de l’ordenament jurídic, nacional, autonòmic i de la Unió
Europea, i genera un marc normatiu estable, predictible,
integrat i de certesa. D’altra banda, en la redacció de la llei
s’han considerat les recomanacions del Dictamen del Consell
Consultiu en relació amb la determinació de la conselleria
competent en matèria d’arxius i gestió documental; l’aclariment
i l’ampliació de conceptes i definicions (com ara l’article 2
sobre definicions, l’article 5 sobre patrimoni documental de les
Illes Balears o els articles 58 i 60, sobre ingrés i sortida de
documents), i, en general, la sistemàtica i la redacció dels
preceptes de la llei; s’ha clarificat la normativa aplicable en
matèria d’accés i de gestió electrònica de documents als arxius

públics; i s’han completat el quadre d’infraccions i sancions i
el règim sancionador d’acord amb la normativa bàsica estatal.

En virtut del principi de transparència, s’ha garantit la
participació ciutadana, abans i durant la tramitació de
l’elaboració normativa. L’avantprojecte de llei es va sotmetre
al tràmit de consulta prèvia, en els termes de l’article 133 de la
Llei 39/2015, ja esmentada, i als tràmits d’audiència i
d’informació pública, d’acord amb l’article 58 de la Llei
1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i que
també preveuen els articles 43 a 45 de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern de les Illes Balears, actualment vigent.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte i principis d’actuació

1. Constitueixen l’objecte d’aquesta llei:

a) Establir els criteris necessaris per a la planificació, la
creació, l’organització, el funcionament i la coordinació del
Sistema Arxivístic de les Illes Balears i dels seus subsistemes
arxivístics, que han d’estar presidits pels principis de
coordinació i de col·laboració entre les administracions
públiques.

b) Impulsar la gestió i la garantia de la preservació del
patrimoni documental de les Illes Balears, públic i privat,
d’acord amb els seus valors, per al servei dels interessos
generals.

c) Fixar, respecte del patrimoni documental, els drets i els
deures dels que en són titulars i dels ciutadans.

2. Totes les administracions públiques estan obligades a
col·laborar en la consecució dels objectius d’aquesta llei.

3. Les administracions públiques han de promoure i garantir
que el tractament de la documentació i, per tant, la gestió
documental i la preservació i la difusió dels documents
compleixin la finalitat de posar-la a l’abast dels usuaris.

4. Les administracions públiques han de promoure d’una
manera activa l’ús de les tecnologies en el tractament dels
arxius i documents, com a eines per millorar ne la gestió, la
conservació, el servei i la difusió.

Article 2
Definicions

De conformitat amb aquesta llei, s’entén per:

a) Arxiu: centre on es reuneixen, es conserven, s'organitzen, es
descriuen i es difonen els fons documentals i les col·leccions,
segons l'enunciat de la lletra m) d'aquest article, per al servei de
les institucions productores, la informació a la ciutadania, la
investigació i la cultura.

b) Arxiu de tràmit o de gestió: arxiu que acull documents que
es troben en els òrgans i les unitats administratives per a la seva
custodia en la fase de tramitació.
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c) Arxiu històric: és el centre encarregat de recollir, conservar,
organitzar, descriure, servir i divulgar fons d’institucions
històriques o de persones i organitzacions privades, així com
tots els documents, públics o privats, que es considerin de
conservació permanent

d) Arxiu públic: arxiu que custòdia i serveix als documents
generats per les entitats públiques en l'exercici de les seves
competències i, si n’és el cas, per particulars, i la titularitat del
qual correspon a una administració pública.

Atès el cicle de vida dels documents, els arxius públics
s'organitzen en:

a’) Arxiu de gestió, entès com el conjunt orgànic de documents
produïts o rebuts en l'exercici de les seves funcions per una
unitat administrativa.

b’) Arxiu central, entès com el conjunt orgànic de documents
produïts o provinents dels òrgans o les entitats als quals estan
adscrits, transferits des de les seves unitats administratives, fins
a la seva eliminació o transferència a l'arxiu intermedi.

c’) Arxiu intermedi, entès com el conjunt orgànic de documents
transferits des dels arxius centrals, fins a la seva eliminació o
transferència a un arxiu històric per a la seva conservació
permanent i definitiva.

e) Arxiu privat: arxiu que custòdia els documents generats per
persones físiques o jurídiques de naturalesa privada en
l’exercici de les funcions i activitats que els són pròpies, la
titularitat del qual correspon a una persona física o jurídica
privada.

f) Arxius electrònics: se’n diu d’aquells que permeten
emmagatzemar per mitjans electrònics tots els documents
utilitzats en les actuacions administratives. Estan destinats a
cobrir el conjunt del cicle de vida dels documents electrònics
i venen a ser complementaris i equivalents als arxius
convencionals.

g) Arxivers, documentalistes i gestors documentals: personal
tècnic qualificat, amb formació i coneixements específics en
tractament arxivístic que han d’establir les pautes de gestió dels
documents, independentment del suport d’aquests i el moment
de tractament.

h) Avaluació: procés per determinar els valors dels documents
produïts o conservats per un òrgan administratiu, a través de
l'anàlisi de les característiques històriques, administratives,
jurídiques, fiscals i informatives de les sèries documentals, que
dona com a resultat l'establiment dels terminis de conservació,
transferència i accés d'aquestes.

i) Calendari de conservació i accés: instrument que identifica
les sèries documentals, precisa els criteris de selecció i els
terminis de conservació o eliminació dels documents i
n’estableix els criteris d'accés.

j) Cicle de vida dels documents: les diferents etapes per les
quals passen els documents des que es produeixen fins a la seva
eliminació conforme al procediment establert o, si escau, la
seva conservació permanent.

k) Col·lecció documental: conjunt artificial de documents, de
la mateixa o de diferent procedència, reunits per un
col·leccionista o en un arxiu per motius de conservació, pel seu
especial interès o per qualsevol altre criteri subjectiu.

l) Digitalització: procés tecnològic que permet convertir un
document en suport paper o en un altre suport no electrònic en
un o diversos fitxers electrònics que contenen la imatge
codificada, fidel i íntegra del document.

m) Document: qualsevol expressió de llenguatge oral o escrit,
natural o codificat, i qualsevol expressió gràfica, sonora o en
imatge, emmagatzemada en qualsevol tipus de suport material.
Se n'exclouen els exemplars no originals d'edicions, com també
les obres de creació i d'investigació editades, o els que  es
considerin exclusivament patrimoni bibliogràfic.

n) Document compost: és una unitat formada per diversos
documents simples, referits a un mateix tema, activitat o
assumpte (expedient o registre).

o) Document electrònic: informació de qualsevol naturalesa en
format electrònic, recollida en un suport electrònic segons un
format determinat i susceptible d'identificació i tractament
diferenciat, d'acord amb el règim previst en l'article 26.2 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques (i amb les metadades
recollides en la Resolució de 19 de juliol de 2011, de la
Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova
la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Document Electrònic).

p) Document simple: es refereix a la unitat documental
arxivística més petita que existeix, la qual consta d'un únic fet
documentat, productor documental i única data de producció.

q) Documentació en fase activa: documentació que una unitat
administrativa tramita o utilitza habitualment en les seves
activitats.

r) Documentació en fase semiactiva: documentació que, un cop
conclosa la tramitació administrativa ordinària, no és utilitzada
de manera habitual en la seva activitat per la unitat que l'ha
generada.

s) Documentació inactiva o històrica: documentació que, una
vegada conclosa la vigència administrativa, té valors
primordialment informatius o culturals.

t) Eliminació o expurgo: procés de destrucció o esborrat de
documents i dades, aplicat d'acord amb l'estipulat en el
calendari de conservació i accés.

u) Expedient: conjunt ordenat de documents i actuacions que
serveix d’antecedent i fonament a la resolució administrativa,
així com les diligències encaminades a executar aquesta
resolució. 

v) Expedient electrònic: conjunt ordenat i autenticat de
documents i actuacions electrònics que serveixen d’antecedent
i fonament per a la resolució administrativa i per a les
diligències encaminades a executar-la, l’índex electrònic
numerat de tots els documents que conté i la còpia electrònica
certificada de la resolució adoptada, d’acord amb el règim
previst en l’article 70 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
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procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i en l’article 51 del Reial decret 203/2021, de 30 de
març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament
del sector públic per mitjans electrònics.

w) Fons documental: conjunt orgànic de documents aplegats en
un procés natural, produïts o rebuts per una persona física o
jurídica, pública o privada, al llarg de la seva existència, i que
es posa al servei del mateix productor de la informació i de la
investigació.

x) Gestió documental: conjunt d’operacions i de tècniques
basades en l’anàlisi de la producció, la tramitació i l’avaluació
dels documents, que es destina a la planificació, el control, l’ús,
la conservació i l’eliminació o la transferència dels documents
a un arxiu, amb l’objectiu de racionalitzar-ne i unificar-ne el
tractament i aconseguir-ne una gestió eficaç i rendible.

y) Índex electrònic: relació de documents electrònics d'un
expedient electrònic, signada per l'administració, l’òrgan o
l’entitat actuant, segons sigui procedent, la finalitat de la qual
és garantir la integritat de l'expedient electrònic i permetre la
seva recuperació sempre que sigui necessari.

z) Metadades: qualsevol tipus d'informació de caràcter
instrumental associada a un document electrònic i independent
del contingut d'aquest, destinada al coneixement immediat i
automàtic d'alguna de les seves característiques, amb la finalitat
de contextualitzar el document i de garantir la disponibilitat,
l'accés, la conservació, la interoperabilitat, la fiabilitat i la
traçabilitat d'aquest document.

aa) Preservació digital: conjunt de processos destinats a
garantir la continuïtat dels elements del patrimoni digital durant
el temps que es consideri necessari, amb la finalitat de mantenir
l’accessibilitat, la integritat, l’autenticitat i la disponibilitat, així
com evitar l’obsolescència. 

bb) Quadre de classificació: instrument tècnic de gestió que
permet organitzar la documentació, d'acord amb el principi de
procedència i atenent preferentment criteris funcionals, així
com normalitzar la denominació de les sèries documentals.

cc) Qualificació: procés inclòs en la gestió documental, que
conté la determinació dels documents essencials, l'avaluació
dels documents i el dictamen de l'organisme.

dd) Segell de temps: assignació per mitjans electrònics d'una
data i hora a un document electrònic amb la intervenció d'un
prestador de serveis de certificació que asseguri l'exactitud i la
integritat de la marca de temps del document.

ee) Selecció documental: procediment mitjançant el qual
s'estableix la conservació o l’eliminació dels documents d'una
sèrie documental, després de la seva identificació i valoració.

ff) Sèrie documental: conjunt de documents, d'estructura i
continguts homogenis, produït per una unitat administrativa en
compliment de les seves funcions.

gg) Signatura electrònica: conjunt de dades en forma
electrònica, consignades al costat d’unes altres o associades
amb elles, que poden ser utilitzades com a mitjà d’identificació
del signant.

hh) Sistema arxivístic: conjunt d'òrgans de les administracions
públiques i de subsistemes autònoms, relacionats entre si per
òrgans de coordinació, que garanteixen la identificació, la
gestió, la conservació, la protecció, l'accés i la difusió del
patrimoni documental.

ii) Sistema d'arxius: conjunt de normes reguladores, així com
d'òrgans, centres, serveis i arxius competents en la gestió eficaç
dels documents i dels arxius.

jj) Taules de valoració documental: instruments que
determinen, respecte de cada sèrie documental, el seu codi,
denominació, òrgan productor, funció que ha donat lloc a la
seva  existència i terminis previstos per a la seva transferència,
conservació, eliminació i accés. 

kk) Traçabilitat: capacitat de conèixer i reproduir a través de
mitjans electrònics, la informació relativa a l'estat de tramitació
i als documents i actes administratius que formen part d'un
determinat procediment.

ll) Transferència documental: conjunt d'operacions per les
quals els documents, així com les responsabilitats derivades de
la seva custòdia, passen d'una fase d'arxiu a una altra en funció
de les normes i els terminis establerts. 

Article 3
Àmbit d’aplicació

1. Aquesta llei s’aplica als arxius la titularitat dels quals
correspon a l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a les administracions dels consells insulars i dels
ajuntaments, i a altres ens locals radicats a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

2. Els arxius de titularitat estatal la gestió dels quals s’ha
transferit a la comunitat autònoma de les Illes Balears, es
regeixen per la normativa estatal i pels convenis de gestió, que,
en relació amb els arxius esmentats, se subscriguin entre l’Estat
i la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. Aquesta llei també s’aplica als documents i arxius de
titularitat pública de les Illes Balears, i als documents i arxius
privats que integren o poden integrar el patrimoni documental
de les Illes Balears.

4. Els preceptes d’aquesta llei s’apliquen al patrimoni
documental i als arxius, sens perjudici del règim específic de
protecció previst a la legislació de patrimoni històric.

Article 4
Cens d’arxius i documents de les Illes Balears

1. El Cens d’arxius i documents de les Illes Balears és
l’instrument d’informació, de planificació i de control del
patrimoni documental de les Illes Balears. Realitzat en format
de guia o d’inventari electrònic, recull, per a cada centre
d’arxiu, fons documental o col·lecció documental, les dades
relatives a la ubicació, la titularitat, els serveis, la descripció
general, el personal, les condicions de seguretat i el quadre de
classificació.

2. Cada consell insular ha de confeccionar el cens corresponent
al seu àmbit territorial.  
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3. Totes les institucions, persones físiques i jurídiques que
siguin propietàries, posseïdores o responsables de la custòdia
i la conservació dels centres d’arxiu, els fons documentals o les
col·leccions documentals a què es refereix aquesta llei estan
obligades a cooperar i a facilitar les dades corresponents per a
la confecció i l’actualització del Cens d’arxius i documents de
les Illes Balears.

TÍTOL II
DOCUMENTS I PATRIMONI DOCUMENTAL DE

LES ILLES BALEARS

Capítol I
Patrimoni documental de les Illes Balears

Article 5
Béns integrants del patrimoni documental

1. El patrimoni documental de les Illes Balears està constituït
per tots els documents, compresos o no en arxius i generats en
qualsevol època, que hagin estat produïts, reunits o conservats
en l’exercici de les seves funcions per qualsevol dels
organismes a què fa referència l’apartat 1 de l’article 10
d’aquesta llei.

2. A l’efecte de l’apartat anterior, en tot cas formen part del
patrimoni documental de les Illes Balears els documents
integrants dels fons de l’Arxiu de la Corona d’Aragó i dels
arxius històrics que s’indiquen en aquesta llei.

3. Formen part també del patrimoni documental de les Illes
Balears, sens perjudici de la legislació estatal que els afecti, els
documents produïts, reunits o conservats pels organismes a què
fa referència l’apartat 2 de l’article 10 d’aquesta llei.

4. A més a més, s’entenen compresos en el patrimoni
documental de les Illes Balears, els documents, reunits o no en
arxius, i amb una antiguitat superior als quaranta anys, que
hagin estat produïts, reunits o conservats en l’exercici de les
seves funcions pels organismes radicats a les Illes Balears que
formin part d’algun dels grups següents:

a) Les associacions i entitats polítiques, sindicals o
empresarials.

b) Les fundacions i associacions de caràcter cultural, científic
o educatiu.

c) L’Església Catòlica o les seves congregacions, ordres o
instituts.

d) Les altres confessions religioses.

Article 6
Altres documents

1. Formen part igualment del patrimoni documental de les Illes
Balears els documents amb una antiguitat superior als cent anys
que es trobin en el territori de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i que hagin estat produïts, reunits o conservats per
qualsevol persona física o jurídica de dret privat.

2. Reglamentàriament es podrà determinar el procediment per
incloure en el patrimoni documental de les Illes Balears els

documents de caràcter privat que, sense tenir la dita antiguitat,
presentin característiques que n’aconsellin la inclusió.

Article 7
Recuperació del patrimoni documental

Les administracions públiques han de promoure el retorn dels
béns que integren el patrimoni documental de les Illes Balears
i que es troben fora del territori de l’arxipèlag, tot respectant el
patrimoni compartit amb l’Estat i amb altres comunitats
autònomes.

Article 8
Deure d’informació i de col·laboració

Totes les persones físiques o jurídiques, amb independència del
seu règim i naturalesa jurídica, que siguin titulars de drets,
propietàries o posseïdores de documents constitutius o
susceptibles de formar part del Patrimoni Documental de les
Illes Balears, estan obligades a col·laborar amb els òrgans
competents en matèria d'arxius, gestió de documents i
patrimoni documental, a permetre’n l’examen a l’efecte de
comprovar el seu estat de conservació o per a la seva protecció
específica, si n’era el cas, i a proporcionar tota la informació
que els sigui requerida, referent a tals documents i als arxius,
als centres o a les entitats on es custodiïn.

Article 9
Arxiu de la Corona d’Aragó

El que disposa aquest títol s’entén sense perjudici de la
participació de la comunitat autònoma de les Illes Balears en el
Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, creat pel Reial
decret 1267/2006, de 8 de novembre, tal com es preveu en la
disposició addicional primera de la Llei Orgànica 1/2007, de 28
de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears.

Capítol II
Documents de titularitat pública o privada del patrimoni

documental de les Illes Balears

Article 10
Definició

1. D’acord amb l’article 5.1 d’aquesta llei, són documents de
titularitat pública o privada els que produeixen, reben o
conserven en l’exercici de les seves funcions:

a) El Govern i l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

b) El Parlament de les Illes Balears.

c) Els consells insulars.

d) Les entitats locals.

e) El Consell Econòmic i Social, el Consell Consultiu i totes les
altres institucions de la comunitat de les Illes Balears no
dependents de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

f) La Universitat de les Illes Balears.
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g) Els ens integrants del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.  

h) Qualsevol organisme o institució de caràcter públic radicat
a les Illes Balears i desaparegut abans de la constitució de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, malgrat que es trobi
en poder de particulars.

i) Les empreses i les institucions privades concessionàries de
serveis públics, pel que fa a aquestes concessions.

j) Les persones i les entitats privades que exerceixen funcions
públiques, pel que fa a aquestes funcions.

2. També en formen part, sense perjudici de la legislació estatal
que els afecti, els documents generats i reunits per les següents
institucions radicades a les Illes Balears:

a) Els òrgans de l’Administració perifèrica de l’Estat.

b) Els òrgans de l’Administració de justícia.

c) Les notaries i els registres públics.

d) Les institucions científiques i culturals i les corporacions de
dret públic amb domicili a les Illes Balears.

e) Els òrgans de la Unió Europea radicats a les Illes Balears,
sense perjudici de la normativa europea que s’hi hagi d’aplicar.

f) Qualsevol entitat pública o entitat dependent d’una entitat
pública no inclosa en les lletres precedents.

3. Es consideren inclosos en l’enumeració de l’apartat 1
anterior els documents generats o rebuts per raó del càrrec pels
membres del Govern i els alts càrrecs de les administracions
públiques.

Article 11
Requisits dels documents de titularitat pública

Els documents de titularitat pública, a l’efecte de la seva
validesa, han de complir els requisits d’autenticitat, integritat,
fiabilitat, disponibilitat, contextualització i traçabilitat, d’acord
amb la normativa que els sigui aplicable.

Article 12
Responsabilitats dels titulars de documents públics

1. Cada una de les administracions competents en matèria
d’arxius o les entitats titulars de documents públics han de
posar en pràctica un únic sistema de gestió documental que
garanteixi el correcte tractament dels documents en les fases
activa, semiactiva i inactiva i que permeti complir amb les
obligacions de transparència. La Junta Interinsular d’Arxius ha
de fixar, en tot cas, els criteris i els mecanismes
d’homogeneïtzació en la gestió documental dels arxius de les
Illes Balears, a partir del que estableix el títol IV d’aquesta llei,
sobre la gestió documental, a proposta de les comissions
tècniques interinsular i insulars d’arxius.

2. Els centres d’arxiu de titularitat pública han de disposar de
personal suficient i amb la qualificació adequada per complir
els objectius d’aquesta llei.

3. Amb independència de les tècniques o dels suports utilitzats,
tots els documents públics han de tenir garantides l’autenticitat
i la integritat dels continguts, com també la conservació i, si
escau, la confidencialitat.

4. Els documents de titularitat pública són inalienables,
inembargables i els drets dels que en són titulars no prescriuen.

5. Si els titulars de documents públics tenen coneixement de
l’existència de documents propis en possessió de tercers de
manera il·legal o il·legítima, han de prendre les mesures legals
pertinents per recuperar-los.

Article 13
Traspàs de funcions entre administracions i càrrecs públics

1. En cas de supressió o traspàs d’un ens o organisme públic,
els seus documents s’han d’incorporar a l’arxiu de
l’administració pública que n’assumeixi les funcions. Si no hi
ha cap administració que les assumeixi, els documents s’han
d’incorporar a un arxiu de l’administració pública de la qual
depenia l’organisme suprimit o traspassat. Si no es dona cap
d’aquestes circumstàncies, els documents han de passar a
l’arxiu que determini el servei d’arxius de cada consell insular
o, quan es tracti d’un arxiu d’àmbit pluriinsular, a l’arxiu que
determini el servei d’arxius de la conselleria competent en
matèria d’arxius i gestió documental del Govern de les Illes
Balears.

2. Els documents produïts o rebuts pels membres del Govern i
els alts càrrecs de les administracions públiques que, en cessar
aquests en les seves funcions, no es trobin en l’arxiu
corresponent s’han de lliurar a qui els succeeixi en el càrrec o
s’han d’ingressar en l’arxiu de l’administració o l’ens pertinent.

3. Com a norma general, els arxius dels organismes públics
suprimits o traspassats no es poden dividir. Si les seves
funcions se separen en diferents entitats, la Comissió Tècnica
Interinsular d’Arxius ha d’elaborar un informe sobre la
necessitat de traspàs de documentació, a quina documentació
s’ha d’aplicar i com s’ha de fer.

Article 14
Privatització d’entitats públiques

Quan un ens del sector públic instrumental perd la dependència
o la vinculació amb l’administració pública, la documentació
anterior a la pèrdua de la dependència o la vinculació manté la
titularitat pública. La documentació esmentada, si és de
conservació permanent, s’ha de transferir a l’arxiu de
l’administració pública de la qual depenia l’organisme o l’ens
o al que determini la Junta Interinsular d’Arxius, amb l’informe
previ de la comissió tècnica insular d’arxius corresponent, o, en
el cas d’arxius d’àmbit pluriinsular, de la Comissió Tècnica
Interinsular d’Arxius. Excepcionalment, l’administració titular
pot acordar que la documentació continuï sent custodiada per
l’organisme o ens que ha estat objecte de privatització.
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Capítol III
Documents de titularitat privada

Article 15
Definició

1. De conformitat amb aquesta llei, són documents de titularitat
privada tots els que,  reunits en arxius o no, pertanyen a les
persones físiques o jurídiques de dret privat que exerceixen les
seves funcions bàsiques i principals a les Illes Balears i/o
radiquen al seu àmbit territorial.

2. S’han de considerar documents privats de caràcter històric
els documents de titularitat privada definits en l’article 2
d’aquesta llei.

3. S’han de considerar arxius històrics privats els que estiguin
formats significativament per la documentació esmentada a
l’apartat anterior.

Article 16
Responsabilitats dels titulars de documents privats
integrants del patrimoni documental

1. Els titulars de documents o d’arxius privats que formin part
del patrimoni documental tenen, a més de les establertes per
aquesta llei, les obligacions següents:

a) Comunicar l’existència dels arxius i documents al servei
d’arxius del consell insular que pertoqui o, si es tracta d’arxius
d’àmbit pluriinsular, al servei d’arxius de la conselleria
competent en matèria d’arxius i gestió documental del Govern
de les Illes Balears.

b) Mantenir-los en unes condicions d’instal·lació i de
descripció adequades.

c) Lliurar-ne una còpia de l’inventari al servei d’arxius del
consell insular que pertoqui o, si és d’àmbit pluriinsular, al
servei d’arxius de la conselleria competent en matèria d’arxius
i gestió documental del Govern de les Illes Balears.

d) Conservar els arxius i documents íntegrament, no
desmembrar-los ni disgregar-los, excepte en els supòsits que es
puguin establir per reglament; en qualsevol cas, per resolució
de la comissió tècnica insular d’arxius del consell insular que
pertoqui o, quan es tracti d’un arxiu d’àmbit pluriinsular, de la
Junta Interinsular d’Arxius, sempre amb l’informe previ de la
Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius.

e) Permetre l’accés a la consulta dels arxius i documents a les
persones que, havent ho sol·licitat prèviament d’una manera
raonada, acreditin la condició d’investigadores. Per tal de
complir aquesta obligació, els titulars dels documents tenen
dret a dipositar-los temporalment sense cost en un arxiu públic
del Sistema Arxivístic de les Illes Balears.

f) Comunicar prèviament al servei d’arxius del consell insular
que pertoqui o, si és d’àmbit pluriinsular, al servei d’arxius de
la conselleria competent en matèria d’arxius i gestió
documental del Govern de les Illes Balears, qualsevol canvi en
la titularitat o en la possessió dels documents, així com en la
seva localització física.

g) Procurar incloure’ls en el Cens d’arxius i documents de les
Illes Balears i en el cens de l’illa que correspongui.

2. Les administracions públiques han d’establir mesures
compensatòries als titulars d’arxius o documents integrants del
patrimoni documental, en funció de l’anàlisi individualitzada
respecte dels apartats del punt anterior. En tot cas,
l’administració competent ha de garantir la prestació
d’assistència tècnica en les qüestions relatives a la instal·lació,
la conservació i la descripció dels documents.

Capítol IV
Conservació del patrimoni documental de les Illes

Balears

Article 17
Digitalització

1. Les administracions públiques i les institucions han de
promoure, dins el marc respectiu d’actuacions, programes per
digitalitzar el patrimoni documental de les Illes Balears, o
qualsevol altra tècnica futura amb capacitat demostrada per
conservar i difondre el patrimoni en condicions òptimes.

2. Totes les administracions públiques radicades a les Illes
Balears han de promoure la digitalització progressiva dels seus
fons documentals, a fi de contribuir al coneixement entre illes
del passat comú i de la mobilitat històrica dels seus ciutadans,
i a difondre i valorar el patrimoni documental de les Illes
Balears.

3. El Govern de les Illes Balears ha de promoure la
digitalització de fons i col·leccions documentals referits a les
Illes Balears situats geogràficament fora de la comunitat
autònoma.

4. El Govern de les Illes Balears ha de promoure i establir
mecanismes de finançament per a la digitalització del patrimoni
documental de les Illes Balears, en el marc de les seves
competències de promoció exterior de la cultura, especialment
en el cas d’arxius amb documentació de més d’una illa o que
afecti més d’una illa.

Article 18
Restauració de documents

1. La restauració dels fons, l’han de dur a terme sempre
professionals amb titulació i experiència acreditades, sota la
tutela de la direcció de la persona responsable tècnica de
l’arxiu o del subsistema arxivístic que pertoqui.

2. Les administracions competents en matèria d’arxius han de
promoure la creació i el manteniment de tallers de restauració
en els arxius capdavanters dels subsistemes respectius.

3. Les administracions competents en matèria d’arxius han de
remetre anualment a la Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius
una memòria dels documents restaurats en els àmbits
territorials respectius.
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Article 19
Reproduccions  

1. Les còpies i reproduccions, per qualsevol procediment, dels
documents d’un arxiu integrat en el Sistema Arxivístic de les
Illes Balears s’han de fer tenint en compte les finalitats i les
disposicions següents:

a) Servir els interessos de les administracions públiques i dels
ciutadans.

b) Facilitar la investigació científica.

c) Promoure la difusió d’aquests arxius i dels béns que s’hi
conserven.

d) Salvaguardar els drets de la propietat intel·lectual dels autors
del material copiat o reproduït.

e) Garantir la conservació dels documents.

f) No interferir en l’activitat normal de l’arxiu.

2. L’administració competent ha d’establir les condicions per
autoritzar la còpia o la reproducció, per qualsevol procediment,
dels documents custodiats als centres esmentats, sense perjudici
del que estableix el títol V d’aquesta llei.

TÍTOL III
SISTEMA ARXIVÍSTIC DE LES ILLES BALEARS

Capítol I
Definició i estructura del Sistema Arxivístic de les Illes

Balears

Article 20
Definició

1. El Sistema Arxivístic de les Illes Balears és el conjunt
d’òrgans de les administracions públiques i de subsistemes
autònoms, relacionats entre si per òrgans de coordinació, que
garanteixen la identificació, la gestió, la conservació, la
protecció, l’accés i la difusió del patrimoni documental de les
Illes Balears.

2. El Sistema Arxivístic de les Illes Balears preveu la
descentralització, atesa la particularitat dels territoris insulars,
i la coordinació i la cooperació entre els subsistemes arxivístics
per garantir el manteniment de criteris homogenis d’actuació.

3. El consell insular respectiu és l’encarregat de la planificació
i la coordinació dels arxius de la seva competència.

Article 21
Directori d’Arxius de la comunitat

1. El Directori d'Arxius de la comunitat és l'instrument: 

a) De planificació i gestió dels òrgans competents en matèria
d'arxius, gestió de documents i patrimoni documental per al
compliment de les funcions que aquesta llei li assigna en
relació amb el Sistema d'Arxius de la comunitat. 

b) Per a la identificació dels arxius públics i privats radicats en
el territori de la comunitat autònoma que custodien o poden
custodiar documents integrants o susceptibles de formar part
del patrimoni documental, així com dels seus fons documentals. 

Correspon als òrgans competents en matèria d'arxius, gestió de
documents i patrimoni documental la seva formació,
actualització, coordinació i difusió. 

2. El Directori d'Arxius de la comunitat comprendrà la
informació que permeti conèixer les dades bàsiques de tots els
arxius prevists a la lletra b) de l'apartat 1 anterior dependents
tant de persones físiques com jurídiques de qualsevol
naturalesa, i dels documents que s’hi custodien. La metodologia
per a l'elaboració i la recollida de les dades del Directori
d'Arxius de la comunitat, així com la seva actualització,
terminis i altres requisits, s'establiran reglamentàriament. 

3. Totes les persones físiques o jurídiques, amb independència
del seu règim i naturalesa jurídica, que siguin titulars d'arxius
als quals es refereix l'apartat 1 esmentat o que formin part del
Sistema d'Arxius de la comunitat estan obligades a col·laborar
en l'elaboració i l’actualització del Directori d'Arxius de la
comunitat, i a proporcionar, a més, tota la informació que els
sigui requerida per a això. 

4. A l'efecte de l'elaboració del Directori d'Arxius de la
comunitat, els òrgans competents en matèria d'arxius, gestió de
documents i patrimoni documental promouran la celebració de
convenis o altres fórmules de col·laboració amb les altres
administracions públiques i persones físiques o jurídiques
privades. Les dades contingudes en el Directori d'Arxius de la
comunitat es donaran a conèixer públicament per garantir-ne la
difusió.

Article 22
Principis d’actuació

1. L’acció de les administracions públiques pel que fa als arxius
i al Sistema Arxivístic de les Illes Balears s’ha de regir pels
principis següents:

a) Fomentar la màxima coordinació de tots els arxius integrats
en el Sistema Arxivístic de les Illes Balears, a fi d’assolir els
objectius d’aquesta llei.

b) Tenir una atenció especial a garantir, respecte dels arxius i
documents, els drets i deures de les persones que en són titulars
i també els dels ciutadans.

c) Promoure i estimular accions que serveixin per donar a
conèixer i divulgar els arxius i documents de les Illes Balears.

d) Impulsar la cooperació amb les administracions locals i entre
aquestes mateixes per afavorir els objectius d’aquesta llei en el
seu àmbit.

e) Fomentar la implicació dels arxius en la vida cultural del seu
àmbit territorial.

f) Afavorir l’activitat de les associacions, fundacions i altres
entitats que tenguin per objecte donar suport als arxius.
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2. La gestió dels arxius inclosos en aquesta llei pot comptar
amb la col·laboració d’institucions d’investigació o d’entitats
que, per les seves activitats o finalitats, tenguin relació amb
aquests centres.

Article 23
Tractament arxivístic de la documentació

Els arxius que s’integrin en el Sistema Arxivístic de les Illes
Balears han d’aplicar les normes internacionals homologades
de descripció arxivística. Els arxius de cada subsistema han
d’aplicar el mateix sistema de gestió documental, segons el que
preveu aquesta llei. En tot cas, s’han de complir els principis
bàsics següents:

a) Respectar el principi de procedència i l’ordre originari dels
documents.

b) Els documents han d’estar classificats, ordenats i descrits
mitjançant els instruments de control i d’informació adequats.
Cada fons ha de disposar d’un quadre de classificació de la
documentació.

Article 24
Estructura

Formen part del Sistema Arxivístic de les Illes Balears:

a) La Junta Interinsular d’Arxius.

b) La Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius.

c) La Comissió Interinsular Qualificadora de Documents.

d) Les comissions tècniques insulars d’arxius.

e) El Subsistema Arxivístic de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

f) El Subsistema Arxivístic del Parlament de les Illes Balears.

g) El Subsistema Arxivístic de l’Arxiu Històric d’Eivissa i
Formentera.

h) Els subsistemes arxivístics de cada un dels consells insulars.

i) Els subsistemes arxivístics de cada una de les entitats locals
de les Illes Balears.

j) El Subsistema Arxivístic de la Universitat de les Illes
Balears.

k) Els subsistemes arxivístics públics que es puguin constituir
a l’empara d’aquesta llei.

l) Tots els arxius privats que sol·licitin i obtenguin la integració
en el subsistema corresponent, per a la qual cosa els titulars han
de subscriure un conveni administratiu pel qual es
comprometen a assumir els drets i les obligacions que es
derivin de participar-hi.

Capítol II
Òrgans de coordinació

Article 25
La Junta Interinsular d’Arxius

1. La Junta Interinsular d’Arxius és l’òrgan de coordinació del
Sistema Arxivístic de les Illes Balears i és competent per
resoldre les matèries recollides en aquesta llei. Està adscrita a
la conselleria competent en matèria d’arxius i gestió
documental.

2. La Junta Interinsular d’Arxius està integrada pels membres
següents:

a) El president o la presidenta, que és el conseller o la
consellera competent en matèria d’arxius i gestió documental
del Govern de les Illes Balears.

b) Els vocals, que són els consellers o les conselleres insulars
competents en matèria d’arxius i gestió documental, i
exerceixen biennalment de forma rotatòria la vicepresidència,
que és indelegable en una altra persona que no sigui conseller
o consellera; i el director o la directora general competent en
matèria d’arxius i gestió documental del Govern de les Illes
Balears.

c) El secretari o la secretària, amb veu però sense vot, nomenat
pel conseller o la consellera competent en matèria d’arxius i
gestió documental del Govern de les Illes Balears.

3. Aquest òrgan exerceix les funcions següents:

a) Aprovar les línies generals de la gestió documental i fixar en
tot cas els criteris i els mecanismes d’homogeneïtzació en la
gestió documental dels arxius integrats en el Sistema Arxivístic
de les Illes Balears, a proposta de les comissions tècniques
interinsular i insulars d’arxius.

b) Formular i executar, d’acord amb les directrius de la
Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius, la política dirigida a la
tutela, l’enriquiment i la difusió del patrimoni documental de
les Illes Balears, i dirigir i coordinar el Sistema Arxivístic de
les Illes Balears.

c) Garantir els aspectes següents:
1r. Les funcions dels arxius relacionades amb la gestió
documental.
2n. El dret dels ciutadans a accedir als documents.
3r. La protecció, la conservació i la difusió del patrimoni
documental de les Illes Balears.

d) Resoldre qüestions sobre els arxius dels organismes
suprimits, amb funcions traspassades a un altre organisme o
privatitzats, a proposta de la Comissió Tècnica Interinsular
d’Arxius i dels òrgans consultius i/o tècnics dels consells
insulars respectius.

e) Resoldre qüestions sobre el dipòsit de documents o arxius
privats dipositats en centres d’arxiu públics segons el que
preveu aquesta llei, amb l’informe previ de la Comissió
Tècnica Interinsular d’Arxius i dels òrgans consultius i/o
tècnics dels consells insulars respectius.
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f) Resoldre totes les qüestions en matèria d’arxius o documents
que la Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius i els òrgans
consultius i/o tècnics dels consells insulars respectius li elevin.

g) Informar sobre les disposicions normatives referents als
arxius que integren el Sistema Arxivístic de les Illes Balears i
aprovar les normes tècniques i els procediments per a la gestió
documental, a proposta de la Comissió Tècnica Interinsular
d’Arxius.

h) Impulsar, planificar, cooperar i fomentar el desenvolupament
i la millora dels serveis dels arxius que integren el Sistema
Arxivístic de les Illes Balears amb vista a l’acreixement, la
conservació i la difusió del patrimoni documental de les Illes
Balears, amb la col·laboració dels òrgans consultius i/o tècnics
dels consells insulars respectius.

4. La Junta Interinsular d’Arxius s’ha de reunir, com a mínim,
dues vegades l’any i quan ho sol·liciti una de les institucions
representades o ho determini el president o la presidenta. A les
reunions poden assistir assessors, que tenen veu, però no vot.

5. Seran òrgans consultius de la Junta Interinsular d’Arxius els
organismes que formin part del Sistema Arxivístic de les Illes
Balears, així com les associacions i els col·legis professionals
d’arxivers i gestors documentals de les Illes Balears.

6. La Junta Interinsular d’Arxius ha d’elaborar i aprovar el seu
reglament d’organització i funcionament.

Article 26
La Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius

1. La Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius és un òrgan
consultiu i tècnic adscrit a la conselleria competent en matèria
d’arxius i gestió documental del Govern de les Illes Balears.

2. La Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius està integrada
pels membres següents:

a) El president o la presidenta, que és el director o la directora
general competent en matèria d’arxius i gestió documental del
Govern de les Illes Balears.

b) Els vocals, que han de ser persones amb coneixements
tècnics en la matèria: una persona designada per la direcció
general competent en matèria d’arxius i gestió documental del
Govern de les Illes Balears; una persona designada per la
direcció general competent en matèria de cultura del Govern de
les Illes Balears; una persona designada per cada un dels
consellers o les conselleres insulars competents en matèria
d’arxius i gestió documental dels consells insulars; una persona
en representació de les associacions i els col·legis professionals
d’arxivers i gestors documentals de les Illes Balears; una
persona designada per cada una de les federacions de municipis
representades a les Illes Balears; i una persona designada per
la Universitat de les Illes Balears.

c) El secretari o la secretària, amb veu però sense vot, nomenat
pel conseller o la consellera competent en matèria d’arxius i
gestió documental  del Govern de les Illes Balears.

d) A les reunions poden assistir altres assessors, persones amb
coneixements tècnics en la matèria, que tenen veu, però no vot. 

3. La Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius exerceix les
funcions següents:

a) Coordinar i redactar els informes que li siguin encomanats a
fi d’homogeneïtzar els criteris tècnics de gestió documental.

b) Acordar les línies generals de la gestió documental dels
subsistemes integrats en el Sistema Arxivístic de les Illes
Balears.

c) Proposar actuacions i iniciatives en matèria d’arxius, gestió
documental i patrimoni documental.

d) Emetre informes sobre els projectes de disposicions generals
en matèria d’arxius, gestió documental i patrimoni documental.

e) Emetre informes sobre les normes tècniques bàsiques a què
s’han d’adequar els sistemes de gestió documental dels arxius
que formen part del Sistema Arxivístic de les Illes Balears.

f) Emetre l’informe previ a la incorporació d’un arxiu en el
Sistema Arxivístic de les Illes Balears.

g) Emetre informes sobre els programes globals d’actuació
arxivística.

h) Emetre els informes sobre qualsevol afer relacionat amb
arxius, gestió documental i patrimoni documental que l’òrgan
de direcció i coordinació del Sistema Arxivístic de les Illes
Balears li sotmeti a consideració.

i) Qualsevol altra funció que li encomani la Junta Interinsular
d’Arxius.

j) Elaborar i aprovar el seu reglament d’organització i
funcionament.

4. La Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius pot actuar en ple
o en comissió delegada. El ple podrà establir els membres i els
assumptes que es podran aprovar en comissió delegada.

Article 27  
La Comissió Interinsular Qualificadora de Documents

1. Es crea la Comissió Interinsular Qualificadora de Documents
com un òrgan col·legiat de caràcter tècnic de les Illes Balears,
adscrit a la conselleria competent en matèria d’arxius i gestió
documental del Govern de les Illes Balears.

2. La Comissió Interinsular Qualificadora de Documents està
integrada pels membres següents:

a) El president o la presidenta, que és el secretari o la secretària
general de la conselleria competent en matèria d’arxius i gestió
documental del Govern de les Illes Balears.

b) Els vocals, que han de ser persones amb coneixements
tècnics en la matèria: dues persones designades per la
conselleria competent en matèria d’arxius i gestió documental
del Govern de les Illes Balears; una persona designada per la
conselleria competent en matèria de transparència del Govern
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de les Illes Balears; una persona designada per la conselleria
responsable de la Delegació de Protecció de Dades; una
persona designada per cada un dels consells insulars; una
persona designada per la Comissió Tècnica Interinsular
d’Arxius; una persona designada per la Universitat de les Illes
Balears; una persona en representació de les associacions i els
col·legis professionals d’arxivers i gestors documentals de les
Illes Balears; i una persona designada per cada una de les
federacions de municipis representades a les Illes Balears.

c) El secretari o la secretària, amb veu però sense vot, nomenat
pel conseller o la consellera competent en matèria d’arxius i
gestió documental del Govern de les Illes Balears.

d) A les reunions podran assistir altres assessors, persones amb
coneixements tècnics en la matèria, que tindran veu, però no
vot.

3. La Comissió Interinsular Qualificadora de Documents
exerceix les funcions següents:  

a) Fixar els criteris d’avaluació de les sèries documentals per
establir els aspectes següents: els terminis de permanència, la
custòdia i el control dels documents en els diferents arxius, el
règim d’accés i l’eliminació o la conservació permanent
d’aquells documents que tenguin interès per a les
administracions de les Illes Balears.

b) Determinar els documents essencials, els quals són
imprescindibles per al funcionament de les administracions
públiques quan la seva pèrdua o no-disponibilitat, en el supòsit
d’una emergència, podrien posar en perill els drets i les
obligacions de l’administració pública o d’aquells als que
serveix.

c) Aprovar les taules d’accés i avaluació documentals, emetre
dictàmens, preceptius i vinculants, sobre les taules esmentades
i controlar-ne l’aplicació.

d) Establir criteris sobre l’aplicació de la normativa que regeix
l’accés als documents públics en el marc de la normativa del
dret d’accés.

e) Avaluar els documents privats integrants del patrimoni
documental que no hagin estat declarats d’interès cultural ni
inclosos en el Cens d’arxius i documents de les Illes Balears, i
autoritzar-ne l’eliminació, si escau.

f) Elaborar i aprovar el seu reglament d’organització i
funcionament.

g) Qualsevol altra funció que li encomani la Junta Interinsular
d’Arxius.

4. La Comissió Interinsular Qualificadora de Documents pot
actuar en ple i en comissió delegada. El ple podrà establir els
membres i els assumptes que es podran aprovar en comissió
delegada.

Article 28
Les comissions tècniques insulars d’arxius

1. La Comissió Tècnica Insular d’Arxius de cada consell
insular és l’òrgan consultiu i tècnic en matèria d’arxius i gestió
documental en l’àmbit insular respectiu.

2. Han d’integrar les comissions tècniques insulars d’arxius un
mínim de cinc membres:

a) El president o la presidenta, que és el conseller o la
consellera competent en matèria d’arxius i gestió documental
del consell insular.

b) Els vocals, que han de ser persones amb coneixements
tècnics en la matèria procedents del servei d’arxius del consell
insular respectiu, del Subsistema Arxivístic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, dels subsistemes arxivístics de
les administracions supramunicipals i municipals de l’àmbit
insular corresponent i d’altres arxius.

c) El secretari o la secretària, amb veu però sense vot, que ha
de ser un funcionari o una funcionària, amb perfil tècnic o
jurídic, adscrit a l’àrea competent en matèria d’arxius i gestió
documental del consell insular.

d) A les reunions poden assistir altres assessors, persones amb
coneixements tècnics en la matèria, que tenen veu, però no vot.

3. Cada consell insular ha de concretar, mitjançant l’aprovació
del reglament corresponent, la composició i les funcions de la
comissió tècnica insular d’arxius en l’àmbit insular respectiu.

4. Les comissions tècniques insulars d’arxius poden actuar en
ple o en comissió delegada. El ple podrà establir els membres
i els assumptes que es podran aprovar en comissió delegada.

Capítol III
Subsistemes arxivístics

Secció 1a
Subsistema Arxivístic de l’Administració de la comunitat

autònoma de les Illes Balears

Article 29
Definició

El Subsistema arxivístic de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears és el conjunt d’òrgans i centres
d’arxiu que participen en la direcció, el seguiment, la
coordinació i la inspecció dels programes per a la conservació,
la descripció i la difusió del patrimoni documental.

Article 30
Estructura

El Subsistema Arxivístic de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears està constituït per:

a) El servei d’arxius de la conselleria competent en matèria
d’arxius i gestió documental del Govern de les Illes Balears i
tots els òrgans i les unitats administratives en matèria d’arxius
i gestió documental de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
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b) L’Arxiu del Regne de Mallorca, sense perjudici de la
legislació estatal que l’afecta.

c) L’Arxiu Històric de Maó, sense perjudici de la legislació
estatal que l’afecta i dels encàrrecs de gestió o altres
instruments jurídics de gestió que estiguin en vigor.

d) L’Arxiu del Govern de les Illes Balears.

e) Els arxius i documents de titularitat privada que, per la seva
naturalesa o pel fet de ser d’àmbit  pluriinsular, siguin d’interès
cultural notable i siguin objecte d’un conveni de caràcter
administratiu signat pel titular i pel Govern de les Illes Balears,
mitjançant el qual el titular es compromet a assumir les
obligacions que es derivin de la participació en el Subsistema
Arxivístic de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Article 31
Arxiu del Regne de Mallorca

1. Sense perjudici de la legislació que com a centre de titularitat
estatal s’hi hagi d’aplicar, l’Arxiu del Regne de Mallorca és la
institució emblemàtica del Subsistema Arxivístic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
encarregada de recollir, conservar, organitzar, descriure, servir
i divulgar els fons de les institucions històriques de les Illes
Balears i tota la documentació, pública o privada, que es
consideri de caràcter històric i que, d’acord amb aquesta llei, li
pertoqui.

2. L’Arxiu del Regne de Mallorca té les funcions següents:

a) Recollir, conservar, organitzar, descriure, servir i divulgar la
documentació que li pertoqui per llei estatal.

b) Recollir, conservar, organitzar, descriure, servir i divulgar
els protocols notarials amb més de cent anys d’antiguitat
radicats a l’illa de Mallorca.

c) Exercir, de manera coordinada amb la conselleria competent
en matèria d’arxius i gestió documental del Govern de les Illes
Balears i amb la conselleria competent en matèria de cultura
del Govern de les Illes Balears, les funcions que serveixin
d’impuls, foment, protecció i difusió del patrimoni documental
de les Illes Balears.

d) Recollir, conservar, organitzar, descriure, servir i divulgar la
documentació que hi ingressi, mitjançant un conveni de
caràcter administratiu, el Govern de les Illes Balears.

e) Facilitar l’accés als documents que té en custòdia, en els
termes que estableix aquesta llei.

Article 32
Arxiu Històric de Maó

1. Sense perjudici de la legislació que, com a centre de
titularitat estatal, s’hi hagi d’aplicar i dels encàrrecs de gestió
o altres instruments jurídics de gestió en vigor ̄ concretament
la Llei 3/2011, de 25 de març, de delegació de competències al
Consell Insular de Menorca de les facultats que, com a
administració gestora, exerceix ara l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el

Museu de Menorca i la Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de
Maó, institucions culturals de titularitat estatal¯, l’Arxiu
Històric de Maó és responsable de recollir, conservar,
organitzar, descriure, servir i divulgar els fons de les
institucions històriques de Menorca.

2. L’Arxiu Històric de Maó, a més, s’encarrega de:

a) Recollir, conservar, organitzar, descriure, servir i divulgar
els fons dels organismes de l’Estat radicats a Menorca que li
pertoquin per llei estatal.

b) Recollir, conservar, organitzar, descriure, servir i divulgar
els protocols notarials amb més de cent anys d’antiguitat
radicats a l’illa de Menorca.

c) Recollir, conservar, organitzar, descriure, servir i divulgar
els fons de les conselleries del Govern de les Illes Balears i dels
ens integrants del sector públic instrumental amb seu a
Menorca.

d) Recollir, conservar, organitzar, descriure, servir i divulgar
aquella documentació que hi ingressi, mitjançant un conveni de
caràcter administratiu, el Govern de les Illes Balears.

e) Facilitar l’accés als documents que té en custòdia, en els
termes que estableix aquesta llei.

Article 33
Arxiu del Govern de les Illes Balears

1. L’Arxiu del Govern de les Illes Balears és al capdavant i és
el centre de referència del Subsistema Arxivístic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Estarà adscrit a la conselleria competent en matèria d’arxius i
gestió documental del Govern de les Illes Balears.

2. Les funcions de l’Arxiu del Govern de les Illes Balears són
les següents:

a) Rebre els documents procedents dels diferents òrgans de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
o de les entitats públiques dependents d'aquesta administració.

b) Rebre els documents procedents dels diferents òrgans,
organismes, institucions i entitats públiques d'àmbit autonòmic
dependents de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears que s'hagin suprimit, amb independència de
l'antiguitat, i qualsevol altre fons de caràcter públic o privat
d'interès general per a la comunitat autònoma que s'hi acordi
dipositar.

c) Programar, coordinar i dirigir la identificació, l’avaluació i
la selecció documental dels arxius del Subsistema Arxivístic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
d’acord amb el que estableixi la Comissió Interinsular
Qualificadora de Documents.

d) Organitzar, descriure, conservar i servir els fons
documentals que custodiï.

e) Facilitar l'accés als documents i a la informació que contenen
en els termes que estableixi la Comissió Interinsular
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Qualificadora de Documents, a través de les taules d’accés i
avaluació documental i el títol V d’aquesta llei.

f) Difondre per qualsevol mitjà els fons documentals que
custodiï.

g) Desenvolupar les normes tècniques arxivístiques per al
Subsistema Arxivístic de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

3. Al capdavant de l’Arxiu del Govern de les Illes Balears i
dels arxius centrals de les conselleries hi ha d'haver una
persona amb titulació universitària superior i formació
especialitzada en matèria d'arxius, d’acord amb els requisits
que estableix l’article 66 d’aquesta llei.

4. L'arxiu electrònic de la comunitat autònoma de les Illes
Balears és l’arxiu únic dels expedients finalitzats i de la
documentació electrònica corresponent que provengui del
Govern, de l’Administració de la comunitat autònoma i de les
entitats integrants del sector públic instrumental que en depèn.
Són funcions d’aquest arxiu:

a) Desenvolupar els processos i les funcions de la gestió
documental als quals es refereix el títol IV d’aquesta llei en
l'àmbit de l'administració electrònica.

b) Implantar un model específic que serà d'ús comú entre els
òrgans de govern i de l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del
sector públic autonòmic.

Secció 2a
Subsistema Arxivístic del Parlament de les Illes Balears

Article 34
Arxius que integren el subsistema

1. A més dels òrgans de gestió que es puguin crear, el
Subsistema Arxivístic del Parlament de les Illes Balears està
constituït per l’Arxiu General del Parlament de les Illes
Balears, que ha d’actuar com a dipòsit final de la documentació
generada per:

a) El Ple, la Mesa, les comissions i la Diputació Permanent del
Parlament de les Illes Balears.

b) Les comissions que es puguin crear.

c) Els grups parlamentaris.

d) Els serveis administratius.

2. El Parlament de les Illes Balears ha de dotar el seu
subsistema arxivístic amb una normativa pròpia.

Secció 3a
Subsistema Arxivístic de l’Arxiu Històric d’Eivissa i

Formentera

Article 35
Definició i funcions

1. Sense perjudici que sigui de titularitat i gestió municipals,
l’Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera és responsable de
recollir, conservar, organitzar, descriure, servir i divulgar els
fons de les institucions històriques, custodiar la documentació
històrica de l’antiga Cúria de la Reial Governació, l’antiga
Universitat d’Eivissa i Formentera, regulada l’any 1299, així
com la de l’Ajuntament d’Eivissa i Formentera, creat a partir
del Decret de Nova Planta de 1715, fins a la creació definitiva
de l’Ajuntament de Formentera, l’any 1889. A més, s’encarrega
de:

a) Recollir, conservar, organitzar, descriure, servir i divulgar
els fons de les institucions històriques a les illes d’Eivissa i
Formentera.

b) Recollir, conservar, organitzar, descriure, servir i divulgar
els fons dels organismes de l’Estat radicats a les illes d’Eivissa
i Formentera que li pertoquin per llei estatal.

c) Recollir, conservar, organitzar, descriure, servir i divulgar
els protocols notarials amb més de cent anys d’antiguitat
radicats a les illes d’Eivissa i Formentera.

2. Això no obstant, l’Arxiu General del Consell Insular de
Formentera podrà exercir les mateixes funcions que l’Arxiu
Històric d’Eivissa i Formentera respecte de la documentació
històrica a què fa referència l’apartat anterior, en els supòsits i
les condicions que s’estableixin en els acords de col·laboració
que, a aquest efecte, subscriguin l’Ajuntament d’Eivissa i el
Consell Insular de Formentera. 

Secció 4a
Subsistemes arxivístics dels consells insulars

Article 36
Definició

Els subsistemes arxivístics dels consells insulars són, en
cadascuna d’aquestes institucions, el conjunt d’òrgans, de
normes, d’arxius i de documents que s’hi vinculen, amb la
finalitat de crear la infraestructura necessària per garantir la
conservació, la descripció, el servei i la difusió dels arxius que
siguin de la competència dels consells, de manera que
s’asseguri l’accés dels ciutadans i dels investigadors als arxius
esmentats, tot d’acord amb els objectius d’aquesta llei.

A l’illa de Formentera el subsistema arxivístic de l’ajuntament
s’entendrà integrat en el subsistema arxivístic del consell
insular.

Article 37
Estructura

Cada consell insular ha d’establir l’estructura del seu
subsistema arxivístic, que ha de determinar per via
reglamentària. Així mateix, com a administracions competents
en matèria d’arxius i gestió documental, els consells insulars
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tenen la facultat de reglamentar, organitzar i coordinar els
subsistemes insulars dels arxius de la seva competència,
d’acord amb els principis següents:

a) La normativa s’ha d’adaptar al contingut dels títols I i II
d’aquesta llei.

b) Cada consell ha de disposar d’un servei d’arxius per
planificar, gestionar i supervisar el subsistema arxivístic i tots
els aspectes relacionats amb l’assistència tècnica als arxius i
amb la formació professional dels responsables.

c) Els arxius generals dels consells han de ser els centres
capdavanters del subsistema arxivístic de cada illa i han de
tenir àmbit insular i caràcter administratiu i històric. Han de ser
els centres d’arxiu competents per aplegar la documentació
produïda per les diferents institucions, entitats i persones
públiques i privades de l’àmbit territorial corresponent que, en
virtut de les competències que tenen atribuïdes, els pertoquin,
i de les altres que s’hi incorporin.

d) Els consells, mitjançant el servei d’arxius, han de coordinar
i assessorar els arxius dels altres subsistemes que pertanyen al
seu àmbit competencial en tot el que faci referència a
l’aplicació dels sistemes de gestió o a l’aplicació dels criteris
tècnics, d’acord amb les bases establertes, i han de vetlar
perquè es compleixin.

e) Hi ha d’haver una coordinació entre el subsistema arxivístic
de cadascun dels consells insulars i la resta de subsistemes
arxivístics que formen part del Sistema Arxivístic de les Illes
Balears, d’acord amb els criteris que estableixen els articles 20
i 22 d’aquesta llei.

f) El servei d’arxius de cada consell insular ha de coordinar la
xarxa d’arxius de cada illa i, especialment, la dels arxius de les
administracions municipals, a les quals ha de prestar
assistència, cooperació, assessorament i suport econòmic, per
tal que els arxius municipals compleixin amb els requeriments
exigits en aquesta llei.

g) El funcionament de la xarxa d’arxius de cada illa s’ha
d’establir en un reglament insular, en el qual s’ha de diferenciar
el tipus d’assistència i cooperació entre els municipis de fins a
deu mil habitants, del funcionament dels arxius municipals dels
municipis de més de deu mil habitants.

Secció 5a
Subsistemes arxivístics de les administracions municipals

de les Illes Balears

Article 38
Definició i funcions

1. Els subsistemes arxivístics de les administracions municipals
de les Illes Balears són, a cadascuna de les illes, el conjunt
d’òrgans, arxius i documents que s’hi vinculin, amb la finalitat
de dotar l’administració local respectiva de la infraestructura
necessària per garantir la gestió i la conservació del seu
patrimoni documental.

2. La xarxa d’arxius municipals l’ha de coordinar el servei
d’arxius de cada consell insular.

Article 39
Administracions municipals

1. Cadascun dels municipis de les Illes Balears ha de dotar el
seu propi subsistema arxivístic.

2. Els arxius municipals, com a eixos dels subsistemes
corresponents, han d’implantar i mantenir el sistema de gestió
documental per al tractament dels documents administratius en
fase activa i semiactiva. També han d’aplegar, conservar,
descriure, servir i difondre la documentació històrica.

3. Els arxius municipals fan les funcions esmentades en
l’apartat anterior en relació amb la documentació de
l’administració respectiva, dels seus organismes autònoms i
dels ens integrants del sector públic instrumental, dels
consorcis en què tenguin participació majoritària i de les
fundacions i altres entitats finançades majoritàriament pels
ajuntaments de què es tracti.

4. Els arxius municipals tenen, a més, les funcions següents:

a) Vetlar per conservar el patrimoni documental del seu àmbit
territorial.

b) Potenciar l’organització d’activitats de divulgació i de
foment de la recerca.

c) Col·laborar amb el consell insular que els pertoca en
l’elaboració del Cens d’arxius i documents de les Illes Balears.

d) Facilitar l’accés als documents i a la informació que
contenen en els termes que estableix aquesta llei.

5. Els arxius municipals poden ingressar, organitzar, conservar,
servir i divulgar els fons documentals d’interès històric o
cultural d’altres persones físiques o jurídiques relacionades
amb el municipi.

6. L’Arxiu Municipal de Ciutadella, l’Arxiu Municipal de
Palma i l’Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera, com a
dipositaris de la documentació dels antics municipis amb
jurisdicció insular i de fons documentals de gran rellevància per
a la història de les Illes Balears, tot i el seu caràcter municipal,
han d’assolir la mateixa categoria i consideració que els altres
arxius històrics de les Illes Balears.

7. Les entitats locals menors, si escau, poden constituir arxius
com a reflex de la seva activitat administrativa, els quals s’han
d’integrar en el subsistema arxivístic municipal que els pertoca
i han d’estar tutelats per l’arxiu municipal pel que fa a la gestió
documental i a l’avaluació dels documents.

Secció 6a
Subsistema Arxivístic de la Universitat de les Illes Balears

Article 40
Arxius que integren el subsistema

1. A més dels òrgans de gestió que es puguin crear, el
Subsistema Arxivístic de la Universitat de les Illes Balears està
integrat per l’Arxiu General de la Universitat de les Illes
Balears, el qual ha d’actuar com a dipòsit final de la
documentació següent:
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a) Els fons documentals dels òrgans de govern i administració
de la Universitat de les Illes Balears, inclosos els departaments,
els centres docents, els centres d’investigació i altres serveis de
la Universitat de les Illes Balears.

b) La documentació dels instituts, les fundacions i altres entitats
en què participi la Universitat de les Illes Balears o bé vinculats
a aquesta.

c) Els documents de caràcter històric de les institucions
universitàries anteriors a la creació de la Universitat de les Illes
Balears.

2. Sense perjudici de la legislació que l’afecti, la Universitat de
les Illes Balears ha de desplegar reglamentàriament el seu
subsistema arxivístic.

Secció 7a 
Subsistema Arxivístic de la Sindicatura de Comptes de les

Illes Balears

Article 41
Subsistema Arxivístic de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears serà la
dipositària final de la documentació de la institució i dotarà el
seu subsistema arxivístic amb normativa pròpia. 

Secció 8a
Subsistema Arxivístic de l’Oficina de Prevenció i Lluita

contra la Corrupció a les Illes Balears

Article 42
Subsistema Arxivístic de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears

L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears serà dipositària de la documentació de la institució i
dotarà el seu subsistema arxivístic amb normativa pròpia. 

Capítol IV
Règim d’adquisició preferent i d’expropiació forçosa

Article 43
Dret de tempteig i de retracte

1. Les institucions públiques titulars d’arxius històrics
reconeguts i oficials, els consells insulars, amb caràcter
principal, i el Govern de les Illes Balears, amb caràcter
subsidiari, poden exercir el dret de tempteig i de retracte
respecte dels fons dels arxius i documents integrants del
patrimoni documental de les Illes Balears, en cas de transmissió
onerosa de la propietat o de qualsevol dret real.

2. Aquest dret s’ha d’exercir en els termes fixats en l’article 32
de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric
de les Illes Balears.

Article 44
Expropiació per interès social

Els consells insulars i, subsidiàriament, el Govern de les Illes
Balears poden expropiar per interès social els béns dels fons

dels arxius i documents integrants del patrimoni documental de
les Illes Balears. Es consideren causes d’interès social les
següents:

a) L’incompliment greu per part dels propietaris o titulars de
drets reals de les obligacions referents a la conservació, al
manteniment i a la custòdia dels béns.

b) Les disposicions preses pels propietaris o titulars sense
autorització de l’administració competent quan aquesta sigui
preceptiva, en cas que les disposicions esmentades posin els
béns en perill de deteriorament, pèrdua o destrucció.

TÍTOL IV
GESTIÓ DOCUMENTAL I FUNCIONAMENT DELS

ARXIUS PÚBLICS

Capítol I
Gestió administrativa i gestió documental en els arxius

públics

Article 45
Finalitats de la gestió administrativa

Els arxius públics tenen encomanada en el camp de la gestió
administrativa, la custòdia dels procediments administratius i
dels documents amb les finalitats següents:

a) Deixar constància de les actuacions i activitats de les
institucions.

b) Testimoniar els drets i els deures de les institucions i dels
ciutadans.

c) Garantir la transparència i la permanència de les actuacions
de les administracions públiques en l’exercici de les
competències de la institució a la qual pertanyen.

d) Donar suport a les mesures necessàries per simplificar i
racionalitzar els procediments administratius.

Article 46
Funcions de la informació administrativa

Així mateix, dins l’àmbit de la informació administrativa, els
arxius públics tenen encomanades les funcions següents:

a) Elaborar els informes i les estadístiques de la informació
continguda en els documents que custodien que els requereixi
la institució de la qual depenen.

b) Facilitar a la institució de la qual depenen la consulta de les
dades que siguin necessàries per complir les activitats
relacionades amb l’àmbit de les seves competències.

c) Prestar a la institució productora els documents que necessiti
per complir les activitats relacionades amb l’àmbit de les seves
competències.

d) Facilitar a les persones i institucions públiques reconegudes
per la legislació vigent les dades i els documents originals o les
còpies autèntiques que necessitin per exercir les competències
d’inspecció, jurisdicció, control i auditoria.
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e) Facilitar a les unitats productores, als interessats en els
respectius procediments i als ciutadans l’accés als documents
d’acord amb el que estableixen el títol V d’aquesta llei i la
normativa aplicable en cada cas.

Article 47
Funcions de la gestió documental

1. En el marc d’aquesta llei, la gestió documental comprèn les
funcions arxivístiques següents aplicades als documents: la
identificació, l’avaluació, l’organització, la descripció, la
conservació i la preservació.

2. D’acord amb l’apartat anterior, la gestió documental implica:

a) La definició dels sistemes d’informació, amb l’objectiu de
garantir la capacitat d’aquests sistemes per generar les
metadades necessàries que s’han d’associar al document per a
una gestió arxivística adequada.

b) La regulació dels procediments, amb l’objecte de determinar
els criteris d’avaluació per a la selecció, per a la transferència
de custòdia i per a l’accés.

c) El disseny dels documents, per garantir-ne l’autenticitat, la
fiabilitat, la integritat, la disponibilitat i la contextualització.

Article 48
Aplicació de la gestió documental

1. La gestió documental en l’àmbit de les Illes Balears és
comuna i està integrada en la gestió administrativa.

2. D’acord amb el caràcter transversal de la gestió documental,
en les funcions i els processos reglats hi han de participar totes
les persones responsables de la gestió administrativa i de la
custòdia dels documents de titularitat pública.

3. Les funcions de la gestió documental s’han d’aplicar a tots
els arxius del Sistema Arxivístic de les Illes Balears. Aquestes
funcions han d’incorporar les tecnologies de la informació i de
la comunicació pròpies de l’administració electrònica.

4. Les administracions públiques de les Illes Balears, en els
seus respectius àmbits, han de fomentar l’ús de sistemes
d’informació per a la gestió dels documents de titularitat
pública i han d’aprovar una política de gestió documental,
d’acord amb les funcions de la gestió documental, amb les
normes arxivístiques i amb els principis tècnics que estableixi
la Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius.

Capítol II
Gestió dels documents electrònics en els arxius públics

Article 49
Expedients electrònics

1. Tots els expedients electrònics han d’incorporar un índex
electrònic, signat o segellat per l’òrgan actuant. Aquest índex
garanteix la integritat de l’expedient electrònic i permet
recuperar-lo sempre que sigui necessari. S’admet que un mateix
document formi part de diferents expedients electrònics.

2. En el cas dels expedients mixts o híbrids, s’ha de garantir la
integritat de la relació entre els documents electrònics i els
documents convencionals que el formen, independentment de
la cura particularitzada que cada un requereixi per la condició
de la forma i el suport.

3. La tramesa física d’expedients, com a tràmit administratiu o
per requeriment judicial, es pot substituir a tots els efectes
legals per l’acció de trametre’n la còpia electrònica, per mitjà
de les tecnologies adequades, d’acord amb l’apartat tercer de
l’article 70 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Article 50
Formats dels documents electrònics

1. Amb l’objectiu de garantir-ne la preservació i la conservació,
el document electrònic s’ha de preservar i conservar en un
format corresponent a un estàndard obert que mantengui la
integritat del contingut del document al llarg del temps.

2. La selecció de formats de document electrònic normalitzats
i perdurables per assegurar la independència de les dades dels
suports s’ha de fer d’acord amb el que preveuen l’Esquema
Nacional d’Interoperabilitat i les normes tècniques que el
despleguen.

3. Quan hi hagi risc d’obsolescència del format o bé aquest
deixi de figurar entre els admesos en cada moment per la
legislació vigent, s’han d’aplicar accions de preservació digital,
com són procediments normalitzats de còpia autèntica dels
documents amb canvi de format, d’etiquetatge amb la
informació del format utilitzat i, si escau, de les migracions o
conversions de formats, tant per a la tramesa electrònica de
l’expedient com per a la referència a aquest que permeti
accedir-hi i descarregar-lo.

Article 51
Metadades dels documents electrònics

Cada document electrònic ha de tenir assignat un conjunt de
metadades, com a mínim les que són obligatòries segons
l’Esquema de metadades per a la gestió del document
electrònic (e-EMGDE), previst en la Norma Tècnica
d’Interoperabilitat (NTI) de política de gestió de documents
electrònics, d’acord amb el Reial decret 4/2010, de 8 de gener,
pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI)
en l’àmbit de l’administració electrònica.

Article 52
Selecció i preservació de documents electrònics

Des del moment en què són generats, els documents electrònics
han d’incorporar les metadades obligatòries establertes en
l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i les seves normes
tècniques de desenvolupament. Posteriorment, una vegada
aprovades les corresponents taules de valoració, s’hi hauran
d’incorporar les metadades de valoració, selecció, conservació
i accés.
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Article 53
Mesures de seguretat dels documents electrònics

1. Amb l’objectiu de garantir la integritat, l’autenticitat, la
confidencialitat, la disponibilitat, la traçabilitat, la qualitat, la
protecció, la recuperació, la conservació i la preservació dels
documents electrònics, s’ha d’aplicar el que preveu l’Esquema
Nacional de Seguretat quant al compliment dels principis bàsics
i dels requisits mínims de seguretat dels mitjans i suports en els
quals es guarden els documents electrònics, d’acord amb
l’article 46.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, i els articles 54 i 55 del Reial decret
203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament
d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans
electrònics.

2. Quan aquests documents electrònics contenguin dades de
caràcter personal, s’ha d’aplicar la legislació vigent en matèria
de protecció de dades de caràcter personal.

Article 54
Còpia electrònica de documents en suport paper

1. La còpia electrònica es realitzarà a través d'un procediment
de digitalització segur, que inclogui la signatura electrònica
reconeguda del personal que hagi realitzat la còpia i que en
garanteixi la fidelitat i la integritat. Es podrà utilitzar un segell
d'òrgan per a la seva aplicació en el procés d'automatització de
la digitalització dels documents. 

2. En el cas dels documents en suport paper que hagin estat
sotmesos a processos de digitalització que garanteixin la
fidelitat, la integritat i la conservació dels documents
electrònics corresponents, es podrà procedir a la seva
destrucció en els termes i amb les condicions que s'estableixen
a la normativa vigent. 

3. La digitalització de documents en suport paper es realitzarà
d'acord amb l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, les seves
normes tècniques de desenvolupament i les normes
específiques que puguin aprovar-se.

Article 55
Arxiu electrònic únic de cada una de les administracions
públiques i custòdia de documents electrònics en el Sistema
Arxivístic de les Illes Balears

1. Cadascun dels subsistemes arxivístics de les Illes Balears ha
de garantir, mitjançant la creació d’un arxiu electrònic únic per
a cada una de les administracions públiques, la custòdia, la
conservació i la preservació dels documents electrònics de
titularitat pública, en compliment del que disposen l’article 17
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; l’article
46 de la Llei 40/2015, d’1 de octubre, de règim jurídic del
sector públic; i els articles 54 i 55 del Reial decret 203/2021,
de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i
funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

2. L’arxiu electrònic únic ha de disposar dels mitjans personals,
materials i tecnològics necessaris per emmagatzemar els
documents d’una manera segura, i ha de facilitar als arxius que
en són els dipositaris o que els gestionen el compliment de les

funcions que els corresponen en relació amb aquests
documents.

Article 56
Característiques i garanties essencials de la gestió
documental electrònica

1. Les administracions públiques de les Illes Balears i les altres
entitats a les quals s’hagi d’aplicar aquesta llei han de garantir
que els documents electrònics siguin fiables, autèntics, integrals
i accessibles, a més de garantir-ne la conservació i la
preservació.

2. Els sistemes de gestió i tramitació administratives han
d’assegurar la vinculació d’uns documents amb uns altres en el
lloc i l’ordre que els corresponguin en el seu expedient en
paper, mixt o híbrid, o electrònic, i n’han de demostrar la
ubicació en el procediment i el context en el qual es
produeixen.

3. Quan els documents ja no són necessaris per al
desenvolupament de la gestió administrativa i el rendiment de
les funcions de les administracions públiques de les Illes
Balears i de les entitats a les quals s’hagi d’aplicar aquesta llei,
els documents electrònics s’han de conservar i preservar en
entorns segurs, per la qual cosa els expedients electrònics, els
documents i els índexs s’han d’integrar en el sistema de gestió
documental que correspongui, el qual ha de preveure
l’existència d’un repositori corporatiu de documents i
expedients electrònics.

Article 57
Funcions específiques dels sistemes de gestió documental en
relació amb els documents electrònics

1. En relació amb els documents electrònics, els sistemes de
gestió documental han d’exercir les funcions següents:

a) Custodiar i mantenir els documents electrònics en entorns
segurs i assegurar-hi l’accés.

b) Participar en la planificació dels sistemes de gestió i
tramitació administratives.

c) Assegurar que els documents electrònics siguin fiables i
autèntics, que es conservin correctament fins al moment
establert per destruir-los o transferir-los i que aquestes qualitats
es puguin demostrar mitjançant mecanismes d’avaluació
adequats.

d) Coordinar el desenvolupament de procediments per avaluar,
seleccionar i conservar els documents electrònics.

e) Autenticar els documents resultants dels processos de
digitalització i el procediment invers.

2. Per a l’exercici d’aquestes funcions, les administracions
públiques de les Illes Balears i les entitats han d’adoptar les
mesures organitzatives i tècniques necessàries per integrar
adequadament els sistemes i les plataformes de gestió i
producció administratives amb el sistema de gestió documental
i d’arxiu, amb l’objectiu de garantir la interoperabilitat en
relació amb la recuperació, la conservació i la preservació dels
documents electrònics al llarg del seu cicle de vida.
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Capítol III
Ingrés i sortida de documents dels arxius públics

Article 58
Ingrés de documents

1. L’ingrés de documents és l’entrada de documents a un arxiu
públic amb les finalitats següents: de custòdia, control,
conservació i preservació del document i ús públic
conformement a aquesta llei.

2. L’ingrés de documents als arxius públics es pot produir per
les vies següents:

a) Les transferències entre els arxius que formen part d’un
mateix subsistema arxivístic del Sistema Arxivístic de les Illes
Balears.

b) L’intercanvi o la cessió entre els arxius que formen part de
qualsevol dels subsistemes arxivístics de les Illes Balears.

c) La compravenda o qualsevol altra forma d’adquisició, a títol
onerós o gratuït, per actes entre vius o per causa de mort, de la
possessió, els drets reals o el domini, previstes per
l’ordenament jurídic que puguin exercir les administracions
públiques.

d) L’expropiació forçosa de documents per raó d’interès social.

e) La donació, l’herència o el llegat acceptats per
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
o per qualsevol altra administració o entitat pública.

f) El pagament del deute tributari mitjançant el lliurament a
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
o a una administració local de les Illes Balears de béns
integrants del patrimoni històric de les Illes Balears.

g) El dipòsit voluntari admès de forma procedent.

h) El dipòsit forçós ordenat per una autoritat judicial o
administrativa de protecció del patrimoni documental, per als
supòsits en què els documents no estiguin emparats per les
exigències mínimes de conservació, seguretat i consulta.

i) El dipòsit per una troballa fortuïta de béns integrants del
patrimoni documental de les Illes Balears.

j) El comodat.

k) Qualsevol altre títol vàlid en dret.

Article 59
Transferència de documents

1. La transferència de documents té el caràcter d’un
procediment administratiu especial que consisteix en el
lliurament ordenat dels documents d’un arxiu a un altre seguint
el seu cicle de vida, amb el traspàs de les responsabilitats
relatives a la custòdia, el tractament, la conservació i el servei.

2. Els arxius públics que formen part del Sistema Arxivístic de
les Illes Balears han de transferir els documents una vegada

conclosos els terminis establerts en les taules d’avaluació
corresponents.

Respecte dels documents administratius electrònics, s’hi aplica
de manera complementària el que preveu la normativa de
regulació de l’arxiu electrònic únic de l’administració que
correspongui.

3. Els terminis màxims per transferir els documents es poden
ampliar quan, per raons d’eficàcia, la gestió dels serveis públics
ho requereixi. L’òrgan responsable de la custòdia ha de motivar
l’ampliació d’aquests terminis i l’òrgan de direcció i
coordinació del subsistema arxivístic respectiu l’ha d’aprovar.

4. Així mateix, a l’hora de transferir documents s’han de tenir
en compte les situacions excepcionals següents:

a) El traspàs de funcions i serveis entre diferents organismes i
entitats pertanyents al Sistema Arxivístic de les Illes Balears
dona lloc a la transferència dels documents per a la gestió
administrativa, per la qual cosa s’ha d’aixecar una acta del
lliurament d’aquests documents.

b) La supressió, l’extinció o la privatització de les activitats de
qualsevol entitat els arxius de la qual formin part del Sistema
Arxivístic de les Illes Balears implica la transferència dels
documents que no són imprescindibles per a la gestió a l’arxiu
públic que correspongui, per la qual cosa s’ha d’aixecar una
acta del lliurament d’aquests documents.

5. La transferència de documentació històrica s’ha de dur a
terme tot respectant el principi de procedència.

Article 60
Sortida de documents

1. La sortida dels documents dels arxius públics integrants del
Sistema Arxivístic de les Illes Balears que es reclamin per a
finalitats administratives o judicials, l’ha d’autoritzar la persona
responsable de l’arxiu en qüestió.

2. La sortida temporal de documents conservats en arxius de
titularitat estatal la gestió dels quals s’hagi transferit a
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
o als consells insulars, l’ha de gestionar l’administració que en
tengui encarregada la gestió i s’ha de regir pel que disposa la
legislació estatal vigent en matèria d’arxius, gestió de
documents i patrimoni documental.

3. En el supòsit que els documents dels quals es vulgui demanar
una sortida temporal es tenguin en règim de dipòsit o comodat,
cal regir-se per les condicions acordades en els contractes
corresponents, i n’ha d’autoritzar la sortida el titular dels
documents. L’autorització la pot aportar la persona interessada
o l’ha de sol·licitar el responsable de l’arxiu on es trobin
dipositats aquests documents.

4. Les sortides temporals de documents per a exposicions s’han
d’iniciar amb la sol·licitud de l’entitat organitzadora, en la qual
s’han d’indicar les condicions de seguretat i conservació. En tot
cas, és obligatori contractar una assegurança.
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Article 61
Dipòsit de documents

1. Amb la intenció de preservar i conservar en les millors
condicions el patrimoni documental de les Illes Balears, els
arxius que formin part del Sistema Arxivístic de les Illes
Balears, d’acord amb la capacitat de custòdia que tenguin,
poden rebre el dipòsit de béns documentals de què les
administracions competents disposin, mitjançant la resolució
administrativa corresponent.

2. Respecte dels béns esmentats en l’apartat anterior, els arxius
receptors s’han de seleccionar tenint en compte els factors de
conservació, seguretat i capacitat de difusió, sense perjudici de
l’aplicació d’altres criteris derivats de la gestió, l’organització
i la descripció documentals.

3. Fer un dipòsit suposa la revisió del Cens d’arxius i
documents de les Illes Balears.

4. En cas de clausura d’un centre dels que integren algun dels
subsistemes del Sistema Arxivístic de les Illes Balears, la
comissió insular d’arxius de cada consell insular o, quan sigui
un arxiu de caràcter pluriinsular, la Junta Interinsular d’Arxius,
sempre amb l’informe previ de la Comissió Tècnica
Interinsular d’Arxius, pot decidir que els fons del centre
clausurat siguin dipositats en un altre arxiu, la naturalesa del
qual ha de ser adequada per al dipòsit dels béns del centre
clausurat.

5. Els documents esmentats en l’apartat anterior continuen
pertanyent a l’administració que els dipositi, la qual pot
consultar-los i obtenir-ne còpies.

6. Pel que fa a la sortida temporal de documents en règim de
dipòsit, s’ha d’aplicar el que disposa l’article 60 d’aquesta llei.

Article 62
Ingrés de documents privats en arxius públics

1. Els arxius públics de les Illes Balears poden rebre documents
privats que es considerin d’interès cultural i patrimonial.

2. Els ingressos de documents s’han de formalitzar per mitjà de
donació, comodat, dipòsit o adquisició.

3. En cas de comodat, donació i adquisició, l’arxiu receptor
queda autoritzat a dur a terme les accions següents:

a) Aplicar les tècniques arxivístiques que corresponguin,
segons el sistema de gestió documental.

b) Facilitar la difusió dels documents amb finalitats culturals.

c) Facilitar l’accés als documents en les condicions generals
aplicables a la documentació pública.

4. Les administracions públiques poden establir sistemes de
compensació pel tractament arxivístic i el dipòsit de fons
documentals privats, especialment si el titular del fons
rescindeix el contracte.

5. La documentació ingressada en règim de dipòsit temporal
només ha de rebre el tractament tècnic imprescindible per a la

seva conservació i ha de tenir l’accés restringit per a qualsevol
persona aliena a la propietat dels documents, llevat que hi hagi
un consentiment formal. El dipòsit s’ha de formalitzar
mitjançant un contracte, en el qual s’han d’establir les
condicions i els terminis temporals de permanència a l’arxiu.

6. En cas d’incompliment manifest de les obligacions
establertes en l’article 16 d’aquesta llei, la comissió tècnica
insular d’arxius de cada consell insular o, quan sigui un arxiu
de caràcter pluriinsular, la Junta Interinsular d’Arxius, sempre
amb l’informe previ de la Comissió Tècnica Interinsular
d’Arxius, pot acordar l’ingrés temporal de documents privats
en un centre d’arxiu públic, a fi de garantir la preservació dels
seus valors i d’assegurar el compliment de la seva funció social.
En aquests casos, l’arxiu públic pot dur a terme, sense
necessitat d’autorització de la persona titular del fons, les
actuacions establertes en l’apartat 3 d’aquest article.

7. Aquests documents continuen pertanyent a l’entitat o a la
persona que els dipositi, la qual pot consultar-los i obtenir-ne
còpies.

8. Pel que fa a la sortida temporal de documents en règim de
comodat o dipòsit, s’ha d’aplicar el que disposa l’article 60
d’aquesta llei.

Capítol IV
Qualificació i eliminació dels documents de titularitat

pública

Article 63
Qualificació dels documents

1. Els documents s’han de qualificar d’acord amb els criteris
que determina la Comissió Tècnica Interinsular Qualificadora
de Documents, que és l’encarregada de confeccionar i aprovar
les taules d’avaluació de les sèries documentals, instruments
imprescindibles per poder dur a terme l’eliminació dels
documents.

2. Tots els documents públics s’han d’avaluar i seleccionar per
determinar si s’han de conservar o eliminar, d’acord amb
l’interès que presentin des d’un punt de vista administratiu,
comptable, fiscal, jurídic, informatiu o històric, com també per
determinar els terminis de transferència, conservació o
eliminació que s’hi han d’aplicar, el règim d’accés i els
documents essencials.

Article 64
Valoració, selecció i accés als documents de titularitat
pública

1. Cada administració pública regularà i constituirà comissions
tècniques de caràcter interdisciplinar que, d’acord amb els
criteris esmentats a l’article anterior, decidiran sobre la
valoració, la selecció, l’accés i l’eliminació de la documentació.
Així mateix, les administracions públiques podran optar per
confiar aquestes tasques a la Comissió Tècnica Interinsular
Qualificadora de Documents en els termes de l’acord de
col·laboració corresponent.

2. La valoració dels documents s’ha de realitzar per sèries o
subsèries documentals, independentment del suport o de
l’època de creació del document.
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3. El procediment de valoració ha d’incloure un estudi
d’identificació dels documents en què, almenys, i en els termes
que reglamentàriament es determinin, constin: les dades
descriptives, la normativa reguladora, la tipologia documental,
l’existència o no de dades especialment protegides i el
procediment o l’actuació en què s’insereix. Així mateix l’estudi
ha d’expressar els valors de tipus administratiu, jurídic,
comptable, fiscal, històric o informatiu dignes de consideració,
i una proposta de calendari de conservació i accés.

4. Els calendaris de conservació i accés han de ser objecte de
publicació oficial.

Article 65
Eliminació dels documents

1. L’eliminació de documents té el caràcter d’un procediment
administratiu especial consistent en l’exclusió i la destrucció
física dels documents amb la condició de béns de domini
públic. En qualsevol cas, els documents custodiats en els arxius
que formen part del Sistema Arxivístic de les Illes Balears no
es poden eliminar mentre en subsisteixi el valor probatori de
drets i obligacions de les persones o de les entitats públiques.
Tampoc no es poden eliminar els documents que en el futur
puguin tenir un valor informatiu o històric.

2. Els documents només es poden eliminar d’acord amb els
criteris establerts en les taules d’avaluació que la Comissió
Interinsular Qualificadora de Documents hagi validat o sobre
les quals hagi dictaminat favorablement, seguint els criteris de
valoració documental d’acord amb els criteris dels valors
primaris (administratius i jurídics) i dels valors secundaris
(informatius i històrics) de la documentació avaluada.

Capítol V
Mitjans materials i personals dels arxius públics

Article 66
Personal dels arxius que integren el Sistema Arxivístic de
les Illes Balears

1. El personal dels arxius que integren el Sistema Arxivístic de
les Illes Balears ha de complir els criteris següents:

a) S’ha de disposar de personal arxiver, administratiu, auxiliar
i subaltern, i de personal especialitzat per atendre els serveis i
laboratoris de restauració i reproducció de documents, el
manteniment d’equips i altres serveis especials que siguin
requerits, en nombre suficient per cobrir les necessitats
d’aquests centres.

b) La direcció dels arxius públics i històrics ha de recaure en
persones que tenguin, com a mínim, una titulació universitària
superior i formació especialitzada en arxius o,
excepcionalment, en personal funcionari o empleats públics
pertanyents a altres grups i escales del grup A (subgrups A1 o
A2) que tenguin formació acreditada en matèria d’arxius.

c) Els arxius que integren el Sistema Arxivístic de les Illes
Balears tendran el personal suficient amb la qualificació, el
nivell tècnic i les capacitats adequades que exigeixen les
funcions que tenguin assignades dins del mateix sistema i els
reglaments corresponents.

2. En el cas dels arxius dels consells insulars i dels municipis
de més de deu mil habitants, i en el de la Universitat de les Illes
Balears, la direcció ha de recaure, en primer lloc, en personal
funcionari o empleats públics pertanyents al cos o l’escala del
grup A (subgrup A1), amb formació especialitzada en arxius,
i en segon lloc, excepcionalment, sempre en els casos en què no
hi hagi personal funcionari o empleats públics pertanyents al
subgrup A1, en personal funcionari o empleats públics del
subgrup A2 o en personal laboral amb titulació universitària i
formació acreditada en matèria d’arxius.

3. Els arxius de gestió els ha d’atendre el personal administratiu
i auxiliar del negociat o la unitat administrativa corresponent.

4. Les institucions de les quals depenen els arxius integrats en
el Sistema Arxivístic de les Illes Balears han d’incloure, en les
bases que regeixin els processos de selecció del personal
arxiver destinat a gestionar aquests centres, requisits de
titulació i temaris en consonància amb els criteris existents en
el conjunt de les administracions públiques. En els tribunals
encarregats de resoldre sobre els processos de selecció hi ha de
figurar obligatòriament personal arxiver professional de
qualsevol de les administracions públiques de les Illes Balears.

5. El servei d’arxius de la conselleria competent en matèria
d’arxius i gestió documental del Govern de les Illes Balears ha
de disposar, com a mínim, d’un tècnic arxiver com a
responsable del servei i de personal administratiu i auxiliar.

6. Són obligacions del personal al servei dels arxius públics:

a) Conservar el patrimoni documental de les Illes Balears.

b) Controlar la gestió documental.

c) Organitzar i descriure els fons documentals.

d) Facilitar als organismes productors dels documents el
préstec i la utilització de la informació que contenen.

e) Expedir, el personal funcionari habilitat, còpies autèntiques
dels documents custodiats, d’acord amb la legislació vigent.

f) Garantir l’accés dels ciutadans als documents d’acord amb la
legislació vigent.

g) Mantenir el secret dels documents que no s’han de divulgar
per raó de les disposicions legals vigents.

h) Complir amb el principi de sigil i confidencialitat en totes les
activitats vinculades a la gestió documental.

i) Difondre, si escau, els documents que custodien a través
d’activitats de divulgació i formació.

Article 67
Infraestructures dels arxius que integren el Sistema
Arxivístic de les Illes Balears

1. Tots els arxius integrats en el Sistema Arxivístic de les Illes
Balears han de disposar de les instal·lacions i dels sistemes de
gestió i conservació adequats, tant pel que fa a la ubicació com
pel que fa a les condicions tècniques específiques, per al
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manteniment, la seguretat, la consulta i la conservació dels
documents que custodien.

2. Totes les entitats públiques i persones jurídiques titulars d’un
arxiu públic tenen l’obligació d’habilitar un dipòsit per a arxius
amb capacitat suficient i amb les instal·lacions adequades, tant
pel que fa a la ubicació com pel que fa a les condicions
tècniques necessàries, per al manteniment, el tractament, la
seguretat, la conservació i la consulta dels documents que
custodien.

3. Els dipòsits d’arxiu han de tenir les mesures de seguretat
necessàries que garanteixin la idoneïtat de la conservació dels
documents, per la qual cosa s’han d’evitar els llocs inundables
o que presentin problemes d’humitat i conservació. En els
arxius no s’hi poden dipositar materials inflamables o explosius
aliens als suports i contenidors dels documents.

4. Els arxius integrats en el Sistema Arxivístic de les Illes
Balears han de disposar d’arxius electrònics amb les mesures
de seguretat que estableixin l’Esquema Nacional de Seguretat
i la legislació vigent.

5. Les instal·lacions o edificacions dels arxius hauran de
comptar amb els espais necessaris per a la seva funció així com
amb les característiques tècniques i ambientals imprescindibles
per garantir la conservació de la documentació en tots els seus
formats.

TÍTOL V
ACCÉS ALS DOCUMENTS DELS ARXIUS

HISTÒRICS

Article 68
Règim general

1. Tothom té dret a accedir als documents públics en els termes
i en les condicions que estableixen la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, i la resta de normativa aplicable.

2. No obstant això, en el cas dels arxius històrics, que disposen
d’infraestructures adequades per facilitar al públic l’accés als
documents de forma directa —en una sala de lectura— o bé
indirecta —a través d’una còpia digitalitzada—, s’hi ha de
facilitar l’accés d’acord amb el que disposa aquest títol.

Capítol I
Accés als documents de titularitat pública

Secció 1a
Accés i consulta dels documents

Article 69
Dret d’accés als documents

1. Els ciutadans tenen dret a la consulta dels documents de
titularitat pública que siguin d’accés i consulta lliures i que
estiguin custodiats en arxius públics del Sistema Arxivístic de
les Illes Balears que disposin d’un espai per a la consulta dels
documents inclosos en els seus instruments d’informació i
descripció arxivístiques.

2. Els arxius i les seves instal·lacions s’han de dotar dels
recursos, els mitjans tècnics i les mesures organitzatives
necessaris per garantir el compliment del dret d’accés als
documents alhora que se’n protegeix la integritat.

3. L’accés a la documentació de caràcter administratiu històric
o corresponent a procediments finalitzats des de fa almenys 5
anys, s’ha de regir per la taula d’avaluació de la sèrie
documental corresponent, segons el dictamen de la Comissió
Interinsular Qualificadora de Documents. En el cas que no es
consideri aplicable la forma d’accés prevista en aquest títol, el
responsable de l’arxiu ha d’informar el sol·licitant de la
necessitat d’exercir el dret d’accés segons el que preveu la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Article 70
Informació relativa als instruments arxivístics per a l’accés
als documents

1. Per garantir l’exercici del dret d’accés, l’arxiu públic
pertanyent al Sistema Arxivístic de les Illes Balears ha de
facilitar els instruments d’informació i descripció arxivístiques
i ha d’assessorar els usuaris en la recerca de la informació
continguda en els arxius.

2. Les diferents administracions públiques han de procurar els
mitjans tecnològics i telemàtics necessaris per facilitar, millorar
i ampliar el coneixement i la difusió dels instruments esmentats
en relació amb els documents.

3. Amb l’objecte que els usuaris puguin localitzar els
documents de titularitat pública, identificar-los i accedir-hi, els
arxius integrants del Sistema Arxivístic de les Illes Balears, als
quals fa referència aquest capítol, han de complir les
obligacions de transparència i publicitat activa següents:

a) Publicar els instruments arxivístics d’informació i descripció
que permeten localitzar els documents que custodien.

b) Publicar l’instrument en què es registren les eliminacions de
documents.

c) Publicar les limitacions a la consulta de documents
custodiats i informar de la data en què es podrà accedir a
aquests documents.

d) Informar els usuaris del dret a reclamar, en el supòsit que es
denegui el dret d’accés.

4. La informació a la qual fa referència l’apartat 1 anterior s’ha
de poder consultar al portal de transparència, a la seu
electrònica o web, i al portal d’arxius, si l’organisme titular de
l’arxiu en té.

Secció 2a
Exercici del dret d’accés

Article 71
Accés als documents

1. L’exercici del dret d’accés als documents de titularitat
pública que preveu aquest títol i l’obtenció de còpies dels
documents s’han de regir per les condicions que estableix
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aquesta secció i el procediment que s’estableixi
reglamentàriament en el Sistema Arxivístic de les Illes Balears.

2. Els responsables dels arxius públics, sempre que siguin
funcionaris habilitats, poden fer còpies autèntiques i emetre
certificats dels documents sota custòdia.

3. L’obtenció de reproduccions dels documents està
condicionada per l’estat de conservació d’aquests.

4. El reglament d’accés als documents ha d’incloure el
procediment de reclamació en el supòsit de denegació de
l’accés.

Article 72
Formalització de l’accés

1. Els arxius de les administracions públiques de les Illes
Balears poden facilitar l’accés als documents de titularitat
pública en un format diferent del sol·licitat en els casos
següents:

a) Quan hi hagi una alternativa més econòmica, sempre que no
dificulti l’accés al sol·licitant.

b) Quan l’estat de conservació dels suports originals ho
requereixi. En aquest cas, l’arxiu en qüestió ha de procurar
habilitar fórmules alternatives per materialitzar l’accés als
documents.

c) Quan el document de titularitat pública ja s’hagi difós o
publicat, provisionalment, en un altre format i s’hi pugui
accedir fàcilment. En aquest cas, s’ha d’indicar al sol·licitant la
font d’informació.

d) Quan l’accés al document públic en el format sol·licitat
pugui implicar la pèrdua del seu suport material o aquest pugui
fer-se malbé per altres motius justificats.

e) Quan tècnicament no sigui possible fer una còpia del
document en el format que s’ha sol·licitat.

f) Quan el format que s’ha sol·licitat pugui afectar els drets de
propietat intel·lectual o industrial.

g) Quan, per la seva quantitat o complexitat, comporti un cost
desproporcionat per a l’administració pública corresponent.

h) Quan el sol·licitant hagi estat condemnat per sentència ferma
per haver comès delictes contra la seguretat i la conservació del
patrimoni documental. En aquest cas, la materialització de
l’accés no ha d’implicar mai la consulta directa dels originals.

i) Quan es consideri raonable utilitzar un format diferent del
sol·licitat, sempre que es justifiqui.

2. L’accés als documents de titularitat pública ha de ser gratuït
si els documents són consultats a l’arxiu on estan custodiats, o
bé si existeixen en format electrònic, cas en què s’han de lliurar
o s’hi ha d’habilitar l’accés per mitjans electrònics. No obstant
això, l’expedició de còpies o certificats i la transposició a
formats diferents de l’original poden quedar subjectes a una
contraprestació econòmica en els termes prevists en la

legislació de taxes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears o en les ordenances fiscals de cada administració local.

Article 73
Obligacions relatives a l’accés als documents

Els que accedeixen als documents de titularitat pública tenen
les obligacions següents:

a) Exercir el seu dret respectant els principis de bona fe i
interdicció de l’abús de dret.

b) Concretar la sol·licitud d’accés tant com sigui possible, a fi
que la gestió de l’accés no afecti l’eficàcia del funcionament
dels arxius ni dels serveis públics.

c) Respectar les obligacions per a la reutilització de la
informació obtinguda, disposades en la Llei 37/2007, de 16 de
novembre, sobre la reutilització de la informació del sector
públic, d’acord amb la modificació introduïda per la Llei
18/2015, de 9 de juliol.

d) Complir les condicions i els requisits materials per a l’accés
que els responsables del fons documental en qüestió hagin
assenyalat, quan s’accedeixi presencialment a un arxiu o a una
dependència pública.

Capítol II
Accés als documents de titularitat privada

Article 74
Accés als documents conservats en arxius públics

Sense perjudici del que estableix el capítol I d’aquest títol,
l’accés als documents de titularitat privada integrants del
patrimoni documental de les Illes Balears que estan dipositats
en arxius públics es regeix pel que disposen els instruments
jurídics que en formalitzen l’ingrés.

Article 75
Accés als documents conservats en arxius privats integrats
en el Sistema Arxivístic de les Illes Balears i als inscrits en
el Cens d’arxius i documents de les Illes Balears

1. L’accés als documents de titularitat privada que formen part
del patrimoni documental de les Illes Balears i que es troben en
arxius privats integrats en el Sistema Arxivístic de les Illes
Balears es regeix pel que es preveu en matèria d’accés per als
documents de titularitat pública.

2. L’accés a la resta de documents de titularitat privada inscrits
en el Cens d’arxius i documents de les Illes Balears es regeix
pels preceptes següents:

a) Els propietaris, titulars de drets o titulars d’aquests
documents hi han de permetre l’accés, quan algú ho hagi
sol·licitat a l’arxiu on es custodien els documents, excepte en
el cas que la consulta suposi una intromissió en el dret a la
intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge.

b) Els propietaris, titulars de drets o possessors dels documents
poden dipositar-los temporalment en un dels arxius que formen
part del Sistema Arxivístic de les Illes Balears per facilitar-hi
l’accés.
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c) La denegació de l’accés s’ha de formular per escrit,
motivadament, perquè la persona interessada pugui comunicar
aquesta circumstància a la conselleria competent en matèria
d’arxius i gestió documental del Govern de les Illes Balears,
amb l’objectiu que, en cas contrari, adopti les mesures previstes
en el títol VII d’aquesta llei.

TÍTOL VI
RÈGIM D’INSPECCIÓ I AUDITORIA

Article 76
Inspecció i auditoria

1. Per al compliment adequat d’aquesta llei, l’Administració de
la comunitat autònoma i els consells insulars creen i regulen
serveis d’inspecció d’arxius en l’àmbit respectiu de
competències, sens perjudici dels mecanismes de vigilància i
supervisió que es puguin adoptar en cada subsistema arxivístic.

2. No obstant allò que disposa l’apartat anterior, les
administracions públiques esmentades han de col·laborar en
l’impuls a la realització d’auditories que facilitin l’adopció
posterior de mesures normatives i de gestió per a la millora del
conjunt del Sistema Arxivístic de les Illes Balears.

Article 77
Activitat inspectora

Les administracions han de dotar els serveis d’inspecció de
personal funcionari degudament qualificat, d’acord amb la
normativa d’ocupació pública i les relacions de llocs de treball
corresponents. Així mateix, han de regular les seves funcions,
l’estatut personal i les formes de selecció.

Correspon als serveis d’inspecció:

a) Vetllar pel compliment de la normativa en matèria d’arxius
mitjançant actuacions de vigilància i comprovació que tenguin
per objecte els edificis, les dependències i el personal dels
arxius.

b) Aixecar acta de les visites d’inspecció i remetre-les als
òrgans competents per a la iniciació del procediment
sancionador quan hi hagi indicis d’irregularitats.

c) Adoptar mesures de caràcter provisional en casos d’urgència
notòria, quan hi hagi risc de danys greus al patrimoni
documental regulat en aquesta llei, i proposar altres mesures
provisionals als òrgans competents en la resta de casos.

d) Orientar i assessorar les persones i entitats titulars d’un arxiu
sobre les vies per al compliment adequat de la normativa sobre
patrimoni documental i per a la millor prestació del servei
públic arxivístic.

e) Qualsevol altra que se’ls atribueixi legalment o
reglamentàriament.

TÍTOL VII
RÈGIM SANCIONADOR

Capítol I
Infraccions administratives

Article 78
Infraccions

1. Es consideren infraccions administratives en matèria d’arxius
i de gestió documental les accions o omissions tipificades com
a tals en aquesta llei.

2. Respecte de l’accés als documents en els casos regulats per
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, s’ha d’aplicar el règim
d’infraccions que preveuen la mateixa Llei 19/2013 i la resta de
normativa aplicable.

Article 79
Responsabilitat de les infraccions

1. Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta llei
les persones físiques o jurídiques que duguin a terme les
accions o omissions que s’hi tipifiquen.

2. Les autoritats i el personal dependent de les administracions
públiques són responsables de les infraccions comeses en
matèria d’arxius i gestió documental, sense perjudici de la
responsabilitat civil o penal que se’n pugui derivar.

3. Les responsabilitats administratives que es derivin de la
comissió d’una infracció són compatibles amb l’exigència a
l’infractor de la reposició de la situació alterada a l’estat
originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis
causats al patrimoni documental de les Illes Balears, que ha de
ser determinada i exigida per l’òrgan competent per exercir la
potestat sancionadora.

Article 80
Classificació i qualificació de les infraccions

1. Les infraccions administratives en matèria d’arxius i gestió
documental es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

2. Són infraccions molt greus les accions o omissions següents:

a) Les accions o omissions que impliquin danys irreparables o
la pèrdua total o parcial d’arxius o documents reconeguts en
aquesta llei.

b) La disgregació no autoritzada d’arxius o col·leccions
documentals integrants del patrimoni documental de les Illes
Balears.

c) L’eliminació, no permesa, de documents integrants del
patrimoni documental de les Illes Balears.

d) El fet d’utilitzar de manera indeguda documents reservats o
protegits per les disposicions legals vigents, difondre’ls o
permetre-hi l’accés.

e) L’ocultació de l’existència de documents per impedir-ne el
coneixement i privar-hi l’accés.
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3. Són infraccions greus les accions o omissions següents:

a) L’obstrucció de l’exercici de la potestat inspectora de les
administracions competents.

b) Els danys o deterioraments no irreparables en els arxius o en
les col·leccions documentals reconeguts en aquesta llei.

c) L’incompliment de les condicions de retorn establertes per
a l’exportació temporal, legalment autoritzada, d’arxius i
documents integrants del patrimoni documental de les Illes
Balears, sense perjudici de la competència de l’administració
estatal en aquesta matèria.

d) La falta de comunicació a l’administració respecte de la
subhasta d’arxius o documents integrants del patrimoni
documental de les Illes Balears.

e) La manca d’adopció de mesures per recuperar els documents
de titularitat pública, sabent que, de manera il·legal, estan en
possessió de terceres persones.

f) L’incompliment de les condicions de transferència o de
sortida de documents dels arxius públics previstes en aquesta
llei.

4. Són infraccions lleus les accions o omissions següents:

a) La no-facilitació de la informació requerida per confeccionar
i, si escau, actualitzar el Cens d’arxius i documents de les Illes
Balears.

b) L’incompliment de les obligacions establertes en l’article 16
d’aquesta llei per als documents de titularitat privada del
patrimoni documental.

c) La realització de còpies i reproduccions totals o parcials de
documents d’un arxiu integrat en el Sistema Arxivístic de les
Illes Balears sense complir les condicions reglamentàries.

d) La no-aplicació als documents o l’incompliment de les taules
d’avaluació que aprovi la Comissió Interinsular Qualificadora
de Documents.

e) La desestimació sense motivació de les sol·licituds d’accés
als documents d’accés lliure dels arxius històrics o permanents.

f) La facilitació de l’accés als documents de titularitat pública
de forma incompleta o parcial, sempre que no sigui a l’empara
de les limitacions previstes en la normativa vigent.

g) L’impediment de l’accés als documents de titularitat privada
en els termes que preveuen els articles 74 i 75 d’aquesta llei.

Capítol II
Sancions administratives

Article 81
Sancions

1. Les infraccions que estableix aquesta llei s’han de sancionar
de la manera següent:

a) Infraccions lleus: amonestació o multa d’entre tres-cents
euros (300,00 €) i cinc mil euros (5.000,00 €).

b) Infraccions greus: multes d’entre cinc mil un euros (5.001,00
€) i setanta-cinc mil euros (75.000,00 €).

c) Infraccions molt greus: multa d’entre setanta-cinc mil un
euros (75.001,00 €) i quatre-cents mil euros ( 400.000,00 €).

2. Si, com a conseqüència de la comissió de la infracció, el
valor del dany ocasionat o del benefici econòmic obtingut
supera la quantia de la sanció prevista en l’apartat anterior,
aquesta s’ha d’elevar, si escau, entre el doble i el triple del
valor o benefici econòmic aconseguit, tenint com a criteris
preferents per a la taxació esmentada el perjudici causat i la
singularitat, l’interès i la importància quantitativa dels béns
afectats.

Article 82
Sancions accessòries

1. En les infraccions greus o molt greus també s’hi poden
acumular les sancions següents:

a) L’exclusió de l’arxiu o la col·lecció documental del Sistema
Arxivístic de les Illes Balears.

b) La prohibició de rebre finançament públic per un període
d’entre un i cinc anys.

2. L’exclusió del sistema arxivístic comporta la gestió temporal
dels documents en un altre arxiu públic.

Article 83
Criteris de gradació

1. Una vegada qualificades les infraccions com a lleus, greus o
molt greus, les sancions s’han de graduar en un grau mínim,
mitjà o màxim, atenent els criteris dels apartats següents.

2. Són criteris agreujants:

a) El grau de culpabilitat o l’existència d’intencionalitat.

b) La continuïtat o la persistència en la conducta infractora.

c) La naturalesa dels perjudicis causats, atesos la singularitat i
l’interès dels béns afectats.

d) La reincidència, per comissió en més d’una ocasió de la
mateixa infracció en el termini d’un any, quan així s’hagi
declarat per mitjà d’una resolució ferma en via administrativa.
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e) La declaració o la iniciació d’un procediment de declaració
de l’arxiu o la col·lecció documental com a bé d’interès
cultural o catalogat.

3. Són criteris atenuants:

a) L’esmena posterior dels fets, sempre que es materialitzi
abans de dictar-se la resolució del procediment sancionador.

b) La reparació efectiva del dany causat.

c) L’absència d’ànim de lucre.

4. Si no hi ha atenuants ni agreujants, s’ha d’imposar la sanció
en el grau mitjà. Si hi ha un atenuant o més, s’ha d’imposar la
sanció en el grau mínim i, si hi ha un agreujant o més, pertoca
imposar-la en el grau màxim.

5. En el cas d’una infracció lleu, si hi ha una circumstància
atenuant o més, es pot sancionar amb amonestació.

6. Les sancions s’han d’imposar de manera que la comissió de
les infraccions no resulti més beneficiosa per a l’infractor que
el compliment de les normes infringides i s’ha de mantenir
l’adequació oportuna entre la gravetat del fet constitutiu de la
infracció i la sanció que s’hagi d’imposar.

Article 84
Prescripció de les infraccions i sancions

1. Les infraccions establertes en aquest títol prescriuen al cap
de sis mesos, si són lleus; al cap de dos anys, si són greus; i al
cap de cinc anys, si són molt greus.

2. El termini de prescripció de les infraccions comença a
comptar des del dia de la comissió de la infracció. En el cas
d’infraccions continuades o permanents, el termini comença a
comptar des que finalitza la conducta infractora.

3. La prescripció de la infracció s’interromp amb la iniciació,
amb coneixement de la persona interessada, d’un procediment
administratiu de naturalesa sancionadora, i el termini de
prescripció es reinicia si l’expedient sancionador està paralitzat
durant més d’un mes per causa no imputable al presumpte
responsable.

4. Les sancions per faltes lleus prescriuen al cap d’un any; les
motivades per faltes greus, al cap de dos anys; i les motivades
per faltes molt greus, al cap de tres anys.

5. El termini de prescripció de les sancions comença a comptar
des de l’endemà del dia en què sigui executable la resolució per
la qual s’imposa la sanció o hagi transcorregut el termini per
interposar-hi un recurs. La prescripció s’interromp amb la
iniciació, amb coneixement de la persona interessada, d’un
procediment d’execució, i el termini de prescripció es reinicia
si el procediment està paralitzat durant més d’un mes per causa
no imputable al presumpte responsable.

Capítol III
Procediment

Article 85
Règim jurídic

1. Les infraccions comeses en matèria d’arxius i gestió
documental s’han de sancionar amb la tramitació prèvia del
procediment sancionador corresponent.

2. La potestat sancionadora respecte de les infraccions
tipificades en aquesta llei s’ha de regir pel que estableix aquest
títol i per la normativa de procediment sancionador aplicable en
els àmbits de competència de les administracions públiques de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb la
normativa estatal bàsica.

3. No obstant això, les infraccions comeses en aquesta matèria
pel personal dependent de les administracions públiques s’han
sancionar, segons la qualificació prevista en aquesta llei,
conformement amb els règims disciplinaris aplicables per les
normatives respectives.

Article 86
Transcendència penal dels fets

1. Si, en el curs de les actuacions prèvies o en la tramitació del
procediment, l’òrgan competent o l’instructor estima que hi ha
identitat de subjecte, fet i fonament entre la presumpta infracció
administrativa i un possible delicte, s’ha de donar trasllat de les
actuacions al Ministeri Fiscal.

En aquest supòsit, com també quan es tengui coneixement de
l’existència d’actuacions judicials en curs en relació amb els
mateixos fets i les mateixes persones, l’òrgan competent per
iniciar el procediment n’ha d’acordar la suspensió fins que no
es dicti la resolució judicial corresponent.

2. En tot cas, els fets declarats provats per mitjà d’una resolució
judicial penal ferma vinculen els òrgans administratius respecte
dels procediments sancionadors que substanciïn.

Article 87
Òrgans competents

1. En l’àmbit de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, correspon al director o la directora general
competent en matèria d’arxius i gestió documental del Govern
de les Illes Balears iniciar i resoldre els procediments
sancionadors per les infraccions tipificades en aquesta llei.

2. Els consells insulars i les entitats locals han de determinar
reglamentàriament els òrgans competents per exercir la potestat
sancionadora en l’àmbit dels arxius i de la gestió documental.

Disposició addicional primera
Creació d’òrgans i unitats administratives

Les administracions públiques han de crear, en el termini
màxim d’un any, les unitats administratives i els òrgans
encarregats d’impulsar i coordinar els respectius arxius i
subsistemes arxivístics prevists en aquesta llei.
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Disposició addicional segona
Conselleria competent

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del
Govern de les Illes  Balears és la conselleria competent en
matèria d’arxius i gestió documental de l’administració
autonòmica, sense perjudici que, en el futur, puguin
modificar-se la denominació de la conselleria o l’adscripció
d’aquesta competència, en virtut de les competències del
president del Govern de les Illes Balears, d’acord amb el que
preveu l’article 10.d) de la Llei 1/2019, del Govern de les Illes
Balears.

Disposició addicional tercera
Convenis del Parlament de les Illes Balears amb la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i amb el Síndic
de Greuges de les Illes Balears

El Parlament de les Illes Balears subscriurà convenis amb la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i, si escau, amb el
Síndic de Greuges de les Illes Balears, en aquells aspectes del
subsistema arxivístic propi que es considerin d’interès comú.

Disposició addicional quarta
Història clínica

Els documents i arxius relatius a la història clínica de les
persones usuàries, a què es refereix l'article 14 de la Llei
41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia
del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i
documentació clínica, es regiran per la seva normativa
específica.

Disposició addicional cinquena
Memòria i reconeixement democràtics

Mitjançant el desplegament reglamentari de la present llei,
s’habilitaran les mesures necessàries per donar compliment a
tot allò que disposa la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria
i reconeixement democràtics de les Illes Balears, en tots els
aspectes referits a la salvaguarda del patrimoni documental en
les corresponents seccions de memòria democràtica dels arxius
de les Illes Balears.

Disposició transitòria primera
Creació dels serveis d’arxius i gestió documental

L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i els consells insulars, en el termini màxim d’un any, han de
crear els serveis d’arxius i gestió documental corresponents per
planificar, gestionar i supervisar el subsistema arxivístic i tots
els aspectes relacionats amb l’assistència tècnica als arxius i
amb la formació professional dels responsables i la resta de
funcions establertes en aquesta llei.

Disposició transitòria segona
Confecció del Cens d’arxius i documents de les Illes Balears

En un termini màxim de tres anys, els consells insulars han de
confeccionar el cens d’arxius i documents del seu territori.

Disposició transitòria tercera
Creació de la Comissió Interinsular Qualificadora de
Documents

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei
s’ha de crear la Comissió Interinsular Qualificadora de
Documents. Durant aquest període ha de continuar en
funcionament la Comissió de Qualificació i Avaluació de
Documents prevista en el Decret 99/2010, de 27 d’agost, pel
qual es regulen els arxius de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i de les entitats que integren el
seu sector públic instrumental.

Disposició transitòria quarta
Règim transitori d’avaluació

En el supòsit d’inexistència de la taula d’accés i avaluació d’un
document específic, fins que la Comissió Interinsular
Qualificadora de Documents de les Illes Balears no l’aprovi,
s’ha d’aplicar la normativa general vigent en relació amb el
règim d’accés i la conservació permanent del document.

Disposició transitòria cinquena
Procediment d’accés als arxius

Mentre no s’aprovi i entri en vigor el reglament regulador de
l’accés, previst en l’article 71 d’aquesta llei, es poden mantenir
els mateixos procediments o protocols d’accés vigents en el
moment en què la llei entri en vigor, adaptats, si cal, a les
condicions per a l’exercici del dret d’accés previstes en la
secció 2a del capítol I del títol V.

Disposició derogatòria única
Derogació de la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i
patrimoni documental de les Illes Balears i d’altres normes

Queden derogats la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i
patrimoni documental de les Illes Balears; el títol VIII de la
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les
Illes Balears; i totes les normes de rang igual o inferior que
siguin incompatibles amb aquesta llei, s’hi oposin o la
contradiguin.

Disposició final primera
Desplegament normatiu

S’autoritza el Govern de les Illes Balears i els consells insulars,
en els àmbits competencials respectius, a dictar les disposicions
reglamentàries necessàries per desplegar aquesta llei.

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Seu del Parlament, a 2 d'agost de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 d'agost de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 3 d'agost de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5986/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resolucions o actes administratius signats pel director
general de l'Ibsalut que afecten la seva filla.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes resolucions o actes administratius ha signat el que
fou director general de l'Ibsalut, Sr. Juli Fuster, que afecten la
seva filla?

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

B)
RGE núm. 5987/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resolucions o actes administratius signats pel director
general de l'Ibsalut que afecten parents seus fins al quart
grau de consanguinitat i segon d'afinitat.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes resolucions o actes administratius ha signat el que
fou director general de l'Ibsalut, Sr. Juli Fuster, que afecten
parents seus fins al quart grau de consanguinitat i segon
d'afinitat?

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

C)
RGE núm. 5990/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coneixement de la consellera de la causa d'abstenció del
director de l'Ibsalut en relació amb un concurs oposició que
afectava la seva filla.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Estava assabentada la consellera de Salut de la causa
d'abstenció que afectava el director general de l'Ibsalut, Sr. Juli
Fuster, en relació amb un concurs oposició que afectava la seva
filla i el gendre, de manera directa o indirecta, d'acord amb el
que es preveu a l'article 23 de la Llei 40/2015, de règim jurídic
del sector públic?

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

D)
RGE núm. 5994/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de funcionaris interins d'FP sense
titulació que han quedat exclosos per formar part de la
borsa d'aspirants a funcionaris interins docents.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants funcionaris interins de Formació Professional sense
titulació han quedat exclosos per formar part de la borsa
d'aspirants a funcionaris interins docents convocada per
resolució del conseller d'Educació de 23/12/2021?

Palma, a 26 de juliol de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 5995/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a avaluació ambiental del projecte de via verda
Alaró-estació.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A l'expedient del projecte de la via verda Alaró-estació,
redactat pel Departament d'Obres Públiques de la Direcció
General de Mobilitat i Transport Terrestre, existeix informe
tècnic o jurídic que determini si el projecte ha de passar
avaluació ambiental?
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Palma, a 26 de juliol de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm. 5996/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a informes preceptius del projecte de via verda
Alaró-estació.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A l'expedient del projecte de la via verda Alaró-estació,
redactat pel Departament d'Obres Públiques de la Direcció
General de Mobilitat i Transport Terrestre, existeix informe
tècnic o jurídic que determini si per aprovar el projecte és
preceptiu haver obtingut informe o autorització de recursos
hídrics? En cas afirmatiu, s'ha sol·licitat aquest informe o
autorització?

Palma, a 26 de juliol de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

G)
RGE núm. 6037/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
càrrega assistencial que suporta avui el centre de salut
Canal Salat de Ciutadella (1).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la resposta que dóna el Govern de les Illes a les preguntes
escrites RGE núm. 3338/2022 i 3339/2022, tramesa per la
Consellera de Funció Pública i Igualtat mitjançant l’escrit RGE
núm. 5523/22, de data 7 de juliol de 2022, sobre la ràtio de
targetes sanitàries per metge i per pediatre al centre de salut
Canal Salat de Ciutadella, afirma que “es valora per càrrega
assistencial, no per ràtio de targetes”.

Quina és la càrrega assistencial que suporta avui el centre
de salut Canal Salat de Ciutadella (es demana informació
desglossada per metge, per pediatre i per infermer/a adscrit a
aquest centre)?

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

H)
RGE núm. 6038/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
càrrega assistencial que suporta avui el centre de salut
Canal Salat de Ciutadella (2).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la resposta que dóna el Govern de les Illes a les preguntes
escrites RGE núm. 3338/2022 i 3339/2022, tramesa per la
Consellera de Funció Pública i Igualtat mitjançant l’escrit RGE
núm. 5523/22, de data 7 de juliol de 2022, sobre la ràtio de
targetes sanitàries per metge i per pediatre al centre de salut
Canal Salat de Ciutadella, afirma que “es valora per càrrega
assistencial, no per ràtio de targetes”.

Considera acceptable el Govern de les Illes Balears la
càrrega assistencial que suporta avui el centre de salut Canal
Salat de Ciutadella?

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

I)
RGE núm. 6039/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
càrrega assistencial que suporta avui el centre de salut
Canal Salat de Ciutadella (3).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la resposta que dóna el Govern de les Illes a les preguntes
escrites RGE núm. 3338/2022 i 3339/2022, tramesa per la
Consellera de Funció Pública i Igualtat mitjançant l’escrit RGE
núm. 5523/22, de data 7 de juliol de 2022, sobre la ràtio de
targetes sanitàries per metge i per pediatre al centre de salut
Canal Salat de Ciutadella, afirma que “es valora per càrrega
assistencial, no per ràtio de targetes”.

Considera el Govern de les Illes Balears que amb la càrrega
assistencial que suporta avui el centre de salut Canal Salat de
Ciutadella es garanteix una atenció sanitària eficaç i en
condicions als usuaris de la comarca de Ponent de Mallorca?

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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J)
RGE núm. 6040/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
càrrega assistencial que suporta avui el centre de salut
Canal Salat de Ciutadella (4).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la resposta que dóna el Govern de les Illes a les preguntes
escrites RGE núm. 3338/2022 i 3339/2022, tramesa per la
Consellera de Funció Pública i Igualtat mitjançant l’escrit RGE
núm. 5523/22, de data 7 de juliol de 2022, sobre la ràtio de
targetes sanitàries per metge i per pediatre al centre de salut
Canal Salat de Ciutadella, afirma que “es valora per càrrega
assistencial, no per ràtio de targetes”.

Ha valorat el Govern de les Illes Balears com influeix la
càrrega assistencial que suporta avui el centre de salut Canal
Salat de Ciutadella sobre la salut laboral i el benestar dels
professionals que treballen en aquest centre i quin és l'impacte
psicosocial per a aquests professionals?

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

K)
RGE núm. 6041/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
càrrega assistencial que suporta avui el centre de salut
Canal Salat de Ciutadella (5).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la resposta que dóna el Govern de les Illes a les preguntes
escrites RGE núm. 3338/2022 i 3339/2022, tramesa per la
Consellera de Funció Pública i Igualtat mitjançant l’escrit RGE
núm. 5523/22, de data 7 de juliol de 2022, sobre la ràtio de
targetes sanitàries per metge i per pediatre al centre de salut
Canal Salat de Ciutadella, afirma que “es valora per càrrega
assistencial, no per ràtio de targetes”.

Té intenció el Govern de les Illes Balears de valorar les
necessitats d'atenció sanitària i assistencial de la comarca de
Ponent de Menorca per a la construcció d'un segon centre de
salut a Ciutadella?

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

L)
RGE núm. 6042/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes per a la modernització i la millora de la
competitivitat dels comerços.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

La meitat dels comerços de Balears han quedat enguany
sense ajudes per a la modernització i la millora de la
competitivitat dels seus establiments, segons la proposta de
resolució del director general de Comerç publicada el 16 de
juliol al BOIB.

Quina és la valoració del Govern de les Illes Balears del fet
que s’hagin denegat 332 sol·licituds per insuficiència de crèdit,
tot i complir amb els requisits de les bases de la convocatòria
pública de subvencions?

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

M)
RGE núm. 6043/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
denegació d'ajudes per a la modernització i la millora de la
competitivitat d'establiments comercials.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la valoració del Govern de les Illes Balears del fet
que s’hagin denegat enguany més sol·licituds (332) de les que
s'han aprovat (328) a la convocatòria per a la modernització i
la millora de la competitivitat d'establiments comercials?

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

N)
RGE núm. 6044/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliació de la partida d'ajudes per a la modernització i la
millora de la competitivitat d'establiments comercials.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

La meitat dels comerços de Balears han quedat enguany
sense ajudes per a la modernització i la millora de la
competitivitat dels seus establiments, segons la proposta de
resolució del director general de Comerç publicada el 16 de
juliol al BOIB.
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Té intenció el Govern de les Illes Balears d’ampliar la
partida per atendre un major nombre de comerços beneficiaris,
amb unes actuacions subvencionables ja executades en la seva
gran majoria, tota vegada que, segons les bases, haurien
d’haver-se executar entre el 16 de setembre de 2021 i el 15 de
setembre de 2022?

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

O)
RGE núm. 6045/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
partida d'ajudes per a la modernització i la millora de la
competitivitat d'establiments comercials.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per què el Govern de les Illes Balears només ha destinat
enguany 2,2 milions d'euros a la convocatòria d'ajudes per a la
modernització i la millora de la competitivitat dels establiments
comercials?

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

P)
RGE núm. 6046/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
funcionament de la nova xarxa MELIB.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Govern de les Illes Balears, a través de l’Institut Balear
de l’Energia, va posar en marxa el 20 de juliol la nova xarxa
MELIB per a la recàrrega de vehicles elèctrics, amb l’objectiu
de garantir una millor atenció als usuaris, que inclou “un servei
d’atenció telefònica les 24 hores durant els 365 dies de l’any”,
segons la informació difosa per la Conselleria de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del
funcionament d’aquesta nova xarxa MELIB?

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Q)
RGE núm. 6047/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidències de la nova xarxa MELIB (1).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Govern de les Illes Balears, a través de l’Institut Balear
de l’Energia, va posar en marxa el 20 de juliol la nova xarxa
MELIB per a la recàrrega de vehicles elèctrics, amb l’objectiu
de garantir una millor atenció als usuaris, que inclou “un servei
d’atenció telefònica les 24 hores durant els 365 dies de l’any”,
segons la informació difosa per la Conselleria de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

De quantes incidències té constància el Govern de les Illes
Balears relatives a irregularitats i manca de servei i/o atenció de
la nova xarxa MELIB?

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

R)
RGE núm. 6048/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidències de la nova xarxa MELIB (2).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Govern de les Illes Balears, a través de l’Institut Balear
de l’Energia, va posar en marxa el 20 de juliol la nova xarxa
MELIB per a la recàrrega de vehicles elèctrics, amb l’objectiu
de garantir una millor atenció als usuaris, que inclou “un servei
d’atenció telefònica les 24 hores durant els 365 dies de l’any”,
segons la informació difosa per la Conselleria de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

Com valora el Govern de les Illes Balears que quan no es
pot dur a terme la recàrrega del vehicle i l’usuari demana una
explicació obté com a resposta: “Lo siento mucho, pero
estamos teniendo unos problemas con la nueva aplicación y no
podremos controlar ningún punto de recarga hasta dentro de
unos días”?

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

S)
RGE núm. 6049/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidències de la nova xarxa MELIB (3).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Govern de les Illes Balears, a través de l’Institut Balear
de l’Energia, va posar en marxa el 20 de juliol la nova xarxa
MELIB per a la recàrrega de vehicles elèctrics, amb l’objectiu
de garantir una millor atenció als usuaris, que inclou “un servei
d’atenció telefònica les 24 hores durant els 365 dies de l’any”,
segons la informació difosa per la Conselleria de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

Quins són els "problemas con la nueva aplicación" que
entorpeixen i no garanteixen el funcionament de la nova xarxa
MELIB a les Illes Balears?

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

T)
RGE núm. 6050/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidències de la nova xarxa MELIB (4).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Govern de les Illes Balears, a través de l’Institut Balear
de l’Energia, va posar en marxa el 20 de juliol la nova xarxa
MELIB per a la recàrrega de vehicles elèctrics, amb l’objectiu
de garantir una millor atenció als usuaris, que inclou “un servei
d’atenció telefònica les 24 hores durant els 365 dies de l’any”,
segons la informació difosa per la Conselleria de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

Atesos els problemes que s'han generat en la seva aplicació,
quines mesures prendrà el Govern de les Illes Balears pe
resoldre aquests problemes i garantir el correcte funcionament
i servei de la nova xarxa MELIB?

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

U)
RGE núm. 6051/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assignacions de fons europeus a l'illa de Menorca (1).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El conseller de Fons Europeus i el director de l’Oficina de
Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques del
Govern de les Illes Balears, Sr. Miquel Company i Sr. Joan
Carrió, respectivament, van anunciar el passat 22 de juliol a
Menorca que durant el primer semestre d’enguany s’han iniciat

21 assignacions de fons europeus a aquesta illa, valorats en
15,7 milions d’euros.

Quin és el calendari per resoldre aquestes assignacions i
quin és el calendari per executar els projectes?

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

V)
RGE núm. 6052/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assignacions de fons europeus a l'illa de Menorca (2).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El conseller de Fons Europeus i el director de l’Oficina de
Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques del
Govern de les Illes Balears, Sr. Miquel Company i Sr. Joan
Carrió, respectivament, van anunciar el passat 22 de juliol a
Menorca que durant el primer semestre d’enguany s’han iniciat
21 assignacions de fons europeus a aquesta illa, valorats en
15,7 milions d’euros.

D'aquests 15,7 milions d'euros corresponents a fons
europeus assignats a Menorca durant el primer semestre
d'enguany, quin percentatge correspon a projectes
d'administracions públiques i quin percentatge a empreses
privades?

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

W)
RGE núm. 6053/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assignacions de fons europeus a l'illa de Menorca (3).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El conseller de Fons Europeus i el director de l’Oficina de
Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques del
Govern de les Illes Balears, Sr. Miquel Company i Sr. Joan
Carrió, respectivament, van anunciar el passat 22 de juliol a
Menorca que durant el primer semestre d’enguany s’han iniciat
21 assignacions de fons europeus a aquesta illa, valorats en
15,7 milions d’euros.

Considera el Govern de les Illes Balears que els 21
projectes que rebran assignació a Menorca dels fons europeus
impulsen la transformació i la modernització de l’economia
local amb l’objectiu d’un nou model que superi la dependència
i l’estacionalitat del turisme?
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Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

X)
RGE núm. 6054/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes de Menorca per als quals s'han assignat fons
europeus (1).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El conseller de Fons Europeus i el director de l’Oficina de
Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques del
Govern de les Illes Balears, Sr. Miquel Company i Sr. Joan
Carrió, respectivament, van anunciar el passat 22 de juliol a
Menorca que durant el primer semestre d’enguany s’han iniciat
21 assignacions de fons europeus a aquesta illa, valorats en
15,7 milions d’euros.

Pot el Govern identificar i explicar 21 projectes de Menorca
per als quals s'han assignat fons europeus i quins són els seus
objectius?

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Y)
RGE núm. 6055/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes de Menorca per als quals s'han assignat fons
europeus (2).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El conseller de Fons Europeus i el director de l’Oficina de
Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques del
Govern de les Illes Balears, Sr. Miquel Company i Sr. Joan
Carrió, respectivament, van anunciar el passat 22 de juliol a
Menorca que durant el primer semestre d’enguany s’han iniciat
21 assignacions de fons europeus a aquesta illa, valorats en
15,7 milions d’euros.

Quin és el pressupost d'execució de cadascun d'aquests 21
projectes? Indicau-ne el pressupost per a cadascun.

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Z)
RGE núm. 6056/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes de Menorca per als quals s'han assignat fons
europeus (3).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El conseller de Fons Europeus i el director de l’Oficina de
Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques del
Govern de les Illes Balears, Sr. Miquel Company i Sr. Joan
Carrió, respectivament, van anunciar el passat 22 de juliol a
Menorca que durant el primer semestre d’enguany s’han iniciat
21 assignacions de fons europeus a aquesta illa, valorats en
15,7 milions d’euros.

Quin és el percentatge d'aportació amb càrrec als fons
europeus per a cadascun d'aquest 21 projectes?

Palma, a 26 de juliol de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AA)
RGE núm. 6058/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Comissió interdepartamental d'estudi dels complements de
rendes diferents a la de pensions no contributives.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

1. Quina és la data de la seva constitució?

2. Nombre de reunions? En quines dates?

3. Ordre del dia de les reunions?

4. Quins acords s´han adoptat?

Palma, a 26 de juliol de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AB)
RGE núm. 6060/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Comissió d'avaluació de prestacions de la renda social
garantida.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

1. Data de constitució de la comissió.
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2. Dates de les reunions de la comissió.

3. Ordres del dia de les reunions de la comissió.

4. Acords adoptats a les reunions de la comissió.

Palma, a 26 de juliol de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AC)
RGE núm. 6743/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informe de la vacunació contra la SARS-CoV-2 a les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'elaboració de l'informe i la realització del procés
d´auditoria interna, segons consta en el mateix document, han
estat coordinades per la subdirectora de la Cartera de Serveis
de Salut, Maria Isabel Zaldívar Laguía, amb el suport de la
tècnica del Gabinet de Qualitat del Servei de Salut, Fátima
Roso Bas i la coordinadora del Gabinet Tècnic de la Direcció
General de Salut Pública i Participació, Ilana Martínez
Martínez.

En relació amb l´exposat, sol·licitem la informació següent:

1. Data d' inici de l'elaboració formal de l'informe?

2. Data de finalització de l'elaboració de l'informe?

Palma, a 28 de juliol de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AD)
RGE núm. 6747/22, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a terminis
del Centre integrat d'FP d'Hostaleria de Ciutadella.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els terminis per a la licitació, l'adjudicació del
projecte executiu, la finalització i la posada en marxa del
Centre integrat d'FP d'Hoteleria de Ciutadella?

Palma, a 29 de juliol de 2022
La diputada
Patrícia Font i Marbán

AE)
RGE núm. 6748/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pàgina web del
Tractament Integrat de Llengües (TIL).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Govern de les Illes Balears encara té activa la pàgina
web Tractament integrat de llengües (TIL) oberta l’any 2014
(http://til.caib.es/www/catala/anunci.html). Per què aquesta
pàgina web encara és activa? Té cap cost econòmic per al
Govern de les Illes Balears el manteniment anual d’aquesta
pàgina web? En cas de resposta afirmativa, quin és l’import
anual d’aquest manteniment a càrrec del Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 29 de juliol de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

AF)
RGE núm. 6752/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a línia
d'assegurances d'impagaments de lloguers per als joves.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Sr. Conseller d'Habitatge, el 18 de novembre del 2021 ens
va anunciar una línia d'assegurances d'impagaments de lloguers
per als joves, anunciat per la ministra Raquel Sánchez. Està en
marxa aquesta iniciativa? Quants joves de Balears l'han
sol·licitada? Quants joves de les Balears han rebut l'ajuda?

Palma, a 29 de juliol de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AG)
RGE núm. 6753/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a línies d'ajuda de
fons europeus relatives a rehabilitació d'edificis públics.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De les línies d'ajuda de fons europeus relatives a
rehabilitació d'edificis públics anunciades el 18 de novembre
passat pel Govern, per un import d'11,5 milions, ens pot indicar
quina quantitat han rebut? Quants edificis públics disposen al
llistat per ser rehabilitats? Quants edificis s'estan rehabilitant en
aquest moment?
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Palma, a 29 de juliol de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AH)
RGE núm. 6754/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a línies d'ajuda de
fons europeus per a la rehabilitació energètica residencial.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De les línies d'ajuda de fons europeus per a la rehabilitació
energètica residencial de 28,3 milions anunciades pel conseller
d'Habitatge el 18 de novembre passat, quants n'han rebut?
Quants han estat repartits?

Palma, a 29 de juliol de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AI)
RGE núm. 6755/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels 16
pisos anunciats el 21 de desembre de 2021 pel Govern per
destinar a habitatge.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Dels 16 pisos anunciats el 21 de desembre de 2021 pel
Govern per destinar a habitatge, ens pot fer una relació de
cadascun d'ells?, en quina situació es troben?

Palma, a 29 de juliol de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AJ)
RGE núm. 6756/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous habitatges
adquirits el 2021-2022 per incorporar a les HPO.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants nous habitatges han adquirit durant el 2021 i el que
portem de 2022 per sumar a les HPO?

Palma, a 29 de juliol de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AK)
RGE núm. 6757/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges
adquirits per tanteig i retracte l'any 2021 i el que portem de
2022.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants habitatges han adquirit per tanteig i retracte l'any
2021 i el que portem de 2022?

Palma, a 29 de juliol de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AL)
RGE núm. 6758/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
conjuntament amb el Ministeri de Transports i Mobilitat i
Agenda Urbana de 34,6 M€ que es destinaran a polítiques
d'habitatge.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El 27 de juliol passat van anunciar la signatura d'un conveni
conjuntament amb el Ministeri de Transports i Mobilitat i
Agenda Urbana de 34,6 M€ que es destinaran a polítiques
d'habitatge.

Tenen definit i decidit com repartiran aquests ajuts? En quin
termini preveuen llançar les ajudes o línies de treball?

Palma, a 29 de juliol de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AM)
RGE núm. 6759/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació del
metro al Parc Bit.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina fase es troba l'anunci realitzat pel conseller Marí
el passat 18 de novembre del projecte d'ampliació del metro al
Parc Bit?

Palma, a 29 de juliol de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons
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AN)
RGE núm. 6760/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou baixador del
tren a Inca anunciat el passat 18 de novembre.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina situació es troba el nou baixador del tren a Inca
anunciat el passat 18 de novembre?

Palma, a 29 de juliol de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AO)
RGE núm. 6761/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a instal·lació d'un
parc fotovoltaic anunciat el passat 18 de novembre.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina situació es troba la instal·lació d'un parc
fotovoltaic anunciat el passat 18 de novembre?

Palma, a 29 de juliol de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AP)
RGE núm. 6762/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a connexió entre
el centre de Palma i l'aeroport en una primera fase i
posteriorment amb S'Arenal i amb l'Hospital Son Espases.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina situació es troben avui dia els projectes anunciats
el passat 18 de novembre de connexió entre el centre de Palma
i l'aeroport en una primera fase i posteriorment amb S'Arenal
i amb l'Hospital Son Espases?

Palma, a 29 de juliol de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AQ)
RGE núm. 6763/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis
d'informació als usuaris in situ.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El passat 18 de novembre es va anunciar la millora de
serveis d'informació als usuaris in situ com la implantació de
sistemes d'informació digital a les estacions i parades de bus
interurbà de Palma a l'estació intermodal i també a Menorca i
a Eivissa. Ens pot fer una relació de les millores realitzades per
illes?

Palma, a 29 de juliol de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AR)
RGE núm. 6764/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de millora
de les parades i estacions de bus a Eivissa i Menorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina situació es troben les obres de millora anunciades
el 18 de novembre passat de les parades i estacions de bus a
Eivissa i Menorca?

Palma, a 29 de juliol de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AS)
RGE núm. 6765/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a enllaç a través
d'una via verda des de l'estació de Consell i Alaró.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina situació es troben els projectes anunciats el passat
18 de novembre de l'enllaç a través d'una via verda des de
l'estació de Consell i Alaró?

Palma, a 29 de juliol de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

AT)
RGE núm. 6766/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la
connectivitat aèria.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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El passat 18 de novembre va anunciar que continuarien
treballant per millorar la connectivitat aèria davant de l'Estat
perquè l'obligació de servei públic entre Maó i Barcelona pugui
ser prou una realitat com a prova pilot per estendre's a altres
rutes de les Illes amb la península. Quines passes s'han fet?
Quan comença la prova pilot per als menorquins?

Palma, a 29 de juliol de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 d'agost de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 3 d'agost de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 6738/22, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a monarquia, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

La visita dels reis d’Espanya a Mallorca és, any rere any, un
intent de rentada de cara d’una institució arcaica, avui en dia
absolutament desfasada, allunyada de la ciutadania i en els
darrers temps molt malmesa pels continus escàndols públics a
què s’ha vist sotmesa la monarquia.

MÉS per Mallorca ha volgut aprofitar les vacances de la
Casa Reial a Mallorca per exigir les següents qüestions.

En primer lloc, la fi de la impunitat i la transparència per
llei. Donada la trajectòria de la institució és obvi que cal
investigar l’origen de la fortuna dels Borbons i les irregularitats
en els comptes del rei emèrit. La Constitució no pot ser una
excusa per tapar la corrupció de la monarquia. En aquest sentit,
és necessari reclamar un canvi legislatiu que permeti fiscalitzar
els comptes de la Casa Reial i obligar el cap d'Estat a
comparèixer davant el Congrés dels Diputats. Felip VI ha
publicat la seva relació de béns i doblers de manera voluntària,
quan hauria d'estar regulat per llei i hauria de ser una obligació
per al cap d'Estat.

També cal una modificació de la Llei general pressupostària
perquè el Govern hagi d'afegir annexos als pressupostos per
aclarir quants doblers de diferents partides acaben sent
destinats de manera indirecta a la Prefectura l'Estat. Finalment,
cal acabar amb la impunitat de la família Borbó de la qual el rei

emèrit ha abusat fins a límits insultants, a qualsevol ciutadà de
l’Estat se li han de poder exigir les responsabilitats jurídiques
oportunes.

En segon lloc, hem reclamat la urgent despenalització dels
delictes d’injúries i calúmnies. En un estat democràtic la figura
del cap d’Estat ha de poder ser subjecte de crítiques. Així, és
vital per a la salut democràtica la despenalització d’aquests
delictes, donat que no és comprensible que la institució de la
Corona no pugui ser criticada, quan la crítica i la sàtira a
qualsevol institució de l’Estat hauria de formar part de la
normalitat.

En tercer lloc, el retorn del Palau de Marivent. És obvi i de
justícia que la gestió i l’ús del Palau han de tornar a les
institucions pròpies de les Illes Balears. Quan el 1966 la vídua
de Ioannes Saridakis, Annunziata Marconi, va donar el Palau
a la Diputació Provincial de Mallorca, ho va fer amb una
condició i era que el Palau fos un museu obert i,
excepcionalment, pogués ser usat com a residència per a caps
d’estat estrangers. La justícia ja va donar la raó a la família
Saridakis i, per tant, la Família Reial ocupa de forma irregular
la finca de Marivent. Així, amb el fi de reparar la situació i
complir amb la voluntat dels Saridakis, la Família Reial ha de
retornar a les institucions illenques l’ús de la finca i el Palau de
Marivent.

Finalment, les dades sociològiques, el referèndum o
l’abdicació. La ciutadania que conforma les diferents nacions
de l’Estat ha de poder elegir sobre el model de l’Estat. Després
de dècades de la transició, és necessària la celebració d’un
referèndum vinculant per decidir el model d’Estat, entre
Monarquia o República. Entenem que el model d’Estat es troba
en dubte, no només per les forces polítiques republicanes sinó
per bona part de la ciutadania. En qualsevol cas, i davant els
bloquejos constants a la celebració d’un referèndum, hauria de
ser el mateix monarca qui abdiqui en favor d’una República.

Així mateix, hem reclamat que el Govern central recuperi
les enquestes del CIS respecte de la monarquia, donat que no
es demana sobre la qüestió des del 2015. Només si es demana
i es fan públiques les respostes es pot saber l’opinió de la
ciutadania i actuar en conseqüència.

És per tot això que el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a realitzar els canvis legislatius necessaris perquè el
Congrés dels diputats i el Senat puguin fiscalitzar els comptes
de la Casa Reial i fer-los públics anualment, tal com ho fan amb
la resta d’institucions de l’Estat.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a impulsar les modificacions legislatives necessàries per
despenalitzar els delictes d’injúries i calúmnies contra la Casa
Reial.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta la Casa Reial a
fer complir la voluntat la família Saridakis i retornar el Palau de
Marivent a les institucions de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, que en són els legítims propietaris.
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Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a recuperar les preguntes respecte de la monarquia a les
enquestes del CIS i així poder conèixer quina és l’opinió de la
ciutadania sobre la institució.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a celebrar un referèndum vinculant per decidir el model
d’Estat, entre monarquia o república.

Palma, a 28 de juliol de 2022
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 6742/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt,
relativa a impuls per a l'atenció del benestar emocional i la
salut mental en l'àmbit perinatal a les Illes Balears, davant
la Comissió de Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió de Salut.

En l'etapa perinatal, aquella que comprèn des de la
concepció fins a l'any de vida postpart, les dones són més
vulnerables a l'inici o la recaiguda de qualsevol trastorn mental.
Les dades demostren que una de cada cinc dones sofrirà algun
tipus de trastorn mental perinatal (TMP) que tindrà
conseqüències negatives no sols en la mare, sinó també en el
nounat, a més d'ocasionar alteracions del vincle i incrementar
el risc de psicopatologia infantil i adolescent.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala que un
15,6% d'embarassades i un 19,8% de dones en el postpart
tindrà problemes de salut mental. Aquestes xifres han estat
replicades en diferents poblacions, entre elles l'espanyola, amb
una taxa similar 18,1% de TMP al cap de sis setmanes postpart.
La depressió és la complicació més freqüent i afecta més del
10% de dones en el puerperi, segons els estudis més recents. Al
seu torn, és altament comòrbida amb els trastorns d'ansietat, el
que ocasiona un pitjor pronòstic clínic i resposta al tractament.
Altres trastorns freqüents en aquesta etapa són el trastorn
d'estrès posttraumàtic, l'obsessivocompulsiu, el trastorn bipolar
i els casos de psicosi puerperal que afecten dues mares per
1.000 naixements.

Aquests TMP s’associen al 30-40 % dels casos a trastorns
del vincle mare-bebè. També sabem que el 20% de les morts
maternes en el primer any de viva de puerperi és per suicidi i
que la idea d’acabar amb la seva vida o amb la del nounat està
present en els casos més greus. D'altra banda, sabem que la
gran majoria d'aquestes dones no són detectades i, per tant, no
reben el diagnòstic i el tractament adequats.

En 2020 a les Illes Balears, segons dades de l'INE, s'han
registrat 9.455 naixements, per la qual cosa si ens acollim a les
estadístiques del 20%, 1.891 dones seran susceptibles de
recaure o d'iniciar un TMP.

Cal destacar l’elevada despesa econòmica que representa
l’atenció actual en aquest àmbit que es reflecteix en diferents
estudis d’investigació que al mateix temps proposen i posen en
evidència que mitjançant una correcta atenció mitjançant
programes específics suposen una economia de recursos a mitjà
i llarg termini.

D’altra banda, per diverses compareixences en el
Parlament, i pels mitjans de comunicació, sabem que el Govern
ha iniciat l’elaboracio del nou Pla Estratègic de Salut Mental
2023-2029 que pretén ser de caràcter interinstitucional i
avançar en una major transversalitat per garantir majors drets
socials en aquest camp del benestar emocional per a tota la
ciutadania.

Per tots aquests motius els grups parlamentaris sotasignants
presentam la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes Balears
a:
1. Implantar i impulsar un Programa d’Atenció per al benestar
emocional i la salut mental en l’àmbit perinatal, de caràcter
autonòmic creat per l’elaboració del Pla Estratègic de Salut
Mental de les Illes Balears 2023-2029, que pugui garantir la
seva continuïtat, avaluació i seguiment dels indicadors
relacionats amb els objectius i les accions proposades.

2. La creació d’un grup de treball estable, format per
professionals de les diferents àrees assistencials: Ponent
(HUSE), Migjorn (HSLL), Llevant (H Manacor), Tramuntana
(HCIN), Menorca (H Mateu Orfila) i Eivissa i Formentera (H
Can Misses), de caràcter intersectorial, multiprofessional:
comares, ginecologia, metges/ses d’Atenció Primària,
infermeres d’Atenció primària, pediatria, neonatologia,
psicologia, psiquiatria, treballadors socials, terapeutes
ocupacionals i la resta de perfils que es cregui convenient que
hi puguin participar; i que garanteixi la participació
interinstitucional i de les entitats del tercer sector, amb
l’objectiu prioritari de participar en l’elaboració del nou Pla
estratègic de Salut Mental 2023-2029, i la definició dels
objectius i les accions relacionats amb l’atenció perinatal.

3. Elaborar un Pla Funcional d’Atenció Perinatal en l’àmbit
autonòmic que reflecteixi les diferents accions a realitzar per a
la correcta promoció i prevenció, formació transversal i
interinstitucional, detecció precoç, diagnòstic diferencial i
l’atenció hospitalària i ambulatòria que asseguri el benestar
emocional i la salut mental de tota la població de les Illes
Balears.

4. Reflectir i fer especial incís en l’atenció especialitzada,
a través del Pla Funcional d’Atenció Perinatal, mitjançant:
4.1. Establir com a criteri per les actuacions en relació amb
la prevenció per a una millor SMP, les recomanacions de
l’OMS sobre les experiències positives de l’embaràs, part
i postpart (OMS 2018).
4.2. Coordinar i realitzar formacions específiques en els
diferents àmbits d’atenció: Atenció Primària, atenció
especialitzada en Salut Mental, Atenció Hospitalària i
elaboració de guies de bones pràctiques en SMP, que
contemplin l’atenció en processos de reproducció assistida,
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ILE, IVE, mort perinatal, processos d’adopció i acolliment,
i restabliment del vincle interromput.
4.3. Instaurar grups terapèutics durant l'embaràs i postpart
en mares amb TMP per tal de millorar la intervenció.
4.4. Consolidar dispositius amb professionals especialitzats
i multidisciplinaris que configurin equips especialitzats en
Salut Mental Perinatal seguint les recomanacions de les
principals guies internacionals de pràctica clínica.
4.5. Adequar els recursos d’ingrés hospitalari i domiciliari,
Hospital de Dia i atenció ambulatòria, per assegurar una
correcta atenció, humanització i la perspectiva de gènere en
el benestar emocional i la salut mental perinatal.

Palma, a 28 de juliol de 2022
Els diputats
Beatriu Gamundí i Molina
Antònia Martín i Perdiz
Patrícia Font i Marbán
Antonio Jesús Sanz i Igual
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Josep Ferrà i Terrassa
Josep Castells i Baró

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 5983/22, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller
de Mobilitat i Habitatge, sobre la situació del projecte de
reforma del Port de Fornells i diverses situacions que
afecten aquest indret.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'agost de 2022, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del conseller de Mobilitat i
Habitatge, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la necessitat de
donar resposta a les queixes i al malestar que està generant
entre els ciutadans de Fornells el ritme de les obres del projecte
de reforma de la zona del port i per tal d'aclarir l'abast d'aquest
projecte així com diverses situacions que afecten la gestió de
Ports en relació amb Fornells.

Palma, a 3 d'agost de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 6062/22, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del director general
del Servei de Salut de les Illes Balears, sobre el seu
programa de treball al front del seu departament.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'agost de 2022, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença del
director general del Servei de Salut per tal d'informar sobre el
tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 3 d'agost de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 6080/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relatiu a
solAlicitud de compareixença de la representació de la
Federació de Cooperatives (CoopIB), sobre les necessitats
de les cooperatives de les Illes Balears davant la propera
presentació del projecte de llei de cooperatives que
presentarà el Govern de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'agost de 2022, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Turisme i Treball acordi la
compareixença la representació de la Federació de
Cooperatives (CoopIB) per tal d'informar sobre el tema indicat
a l'enunciat.

Palma, a 3 d'agost de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Sol·licitud de sessions extraordinàries de la Comissió

d'Hisenda i Pressuposts per tal de declarar l'exempció de
límits de despeses pluriennals corresponents a l'expedient
del Servei de Salut de les Illes Balears 3600 SSCC PA
331/22 (RGE núm. 6768/22) i habilitació dels dies
necessaris. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'agost de 2021, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat pel
Govern de les Illes Balears, i, conformement amb l'establert als
articles 71.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, acorda de convocar
oportunament sessions extraordinàries de la Comissió
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d'Hisenda i Pressuposts per tal que declari, si escau, l'exempció
dels límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29
de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la imputació a exercicis futurs de les despeses
pluriennals corresponents a l'expedient del Servei de Salut de
les Illes Balears 3600 SSCC PA331/22 (obres per a la
construcció de l'edifici B i la demolició d'edificis de la parcel·la
A i la seva urbanització del nou complex sociosanitari de Son
Dureta).

Igualment, la Mesa acorda d'habilitar els dies necessaris
perquè es pugui procedir a aquesta tramitació.

Palma, a 3 d'agost de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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