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RESOLUCIÓ MITJANÇANT LA QUAL ES CONVOCA LA CONSULTA PÚBLICA
PRÈVIA A LA REGULACIÓ DE LA SECCIÓ INSULAR DE MALLORCA DEL REGISTRE
UNIFICAT DE SERVEIS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS I ELS PROCEDIMENTS
D’AUTORITZACIÓ I ACREDITACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS D'ÀMBIT INSULAR

Antecedents
Les disposicions finals onzena, tretzena i setzena de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials
de les Illes Balears, imposen als consells insulars estableixen uns terminis per fixar els requisits i el
procediment per a la inscripció de les entitats i els serveis i per a l’autorització i acreditació dels
serveis socials d'àmbit insular.

Fonaments
L'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (en endavant LPACAP), preveu que, amb l'objectiu de millorar la
participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes que tenguin impacte
significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, amb
caràcter previ a l'elaboració del projecte de norma, totes les administracions públiques han de
realitzar una consulta pública, a través del seu portal web.
La consulta pública té caràcter previ a la redacció del text normatiu i té per objecte conèixer
l’opinió de la ciutadania perquè puguin exposar les seves propostes i aportar suggeriments en
relació a :
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Per tant,
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RESOLC:
Sotmetre a consulta pública prèvia la regulació de la secció insular de Mallorca del registre unificat
de serveis socials de les illes balears i els procediments d’autorització i acreditació dels serveis
socials d'àmbit insular per un termini de 30 dies naturals, comptadors des de la publicació a la web
de l'IMAS, d'acord amb la informació que s'adjunta com a annex a aquesta resolució.
Palma, 25 de gener de 2017

La presidenta

Margalida Puigserver Servera
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Antecedents de la norma

L’article 70.4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix com a competències
pròpies dels consells insulars els serveis socials i d’assistència social, així com les
polítiques de protecció i atenció a les persones dependents. De conformitat amb l’article
72 en les competències pròpies els consells exerceixen la potestat reglamentària externa.

Atesa la manca de regulació dins l'àmbit de la competència del Consell de Mallorca, es
pretén dotar de contingut la llacuna legal que existeix sobre la inscripció, autorització i
acreditació dels serveis socials en l'àmbit insular i local de serveis socials així dotar de
Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma seguretat jurídica a tots els operadors que intervenen en la matèria. Correspon a l'òrgan
competent del Consell de Mallorca, d’acord amb el que preveu la Llei 4/2009, de serveis
socials, reglamentar els procediments per a obtenir l’autorització i l’acreditació dels
serveis en el seu àmbit territorial.
En virtut les disposicions finals onzena, tretzena i setzena de la Llei 4/2009, d’11 de juny,
de serveis socials de les Illes Balears, els consells insulars tenen uns terminis per fixar els
requisits i el procediment per a la inscripció de les entitats i els serveis i per a
l’autorització i acreditació dels serveis socials d'àmbit insular.
Justificació de la necessitat i oportunitat d'aprovar-la

És necessari aprovar aquest reglament, com un instrument de coneixement, planificació,
ordenació, control i publicitat dels serveis socials existents a l'illa de Mallorca. Així, hi
han de constar, entre altres dades, les dades relatives als serveis que formen part de la
xarxa de serveis socials, així com les administracions públiques i les entitats d’iniciativa
privada de serveis socials que són titulars d’aquests serveis.
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Objectius de la norma

Regular:
a) La Secció Insular de Mallorca del Registre Unificat, en què han d’estar inscrites
les persones físiques o jurídiques, i els serveis que en depenen, que tenen per
objecte prestar serveis socials o desenvolupar actuacions relacionades en l’àmbit
insular o local, així com els procediments que se’n deriven.
b) Els requisits d’autorització i d’acreditació de serveis socials de l'àmbit insular i
local.
c) El control administratiu de les autoritzacions concedides.
d) El procediment de control i d’avaluació del nivell de qualitat al qual s’han de
sotmetre les entitats que han obtingut l’acreditació administrativa.

Possibles alternatives reguladores i no reguladores

Atès que es tracta del compliment d'una obligació legal no es planteja cap altra
alternativa que no sigui el desplegament reglamentari, en compliment del que estableix la
Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.
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