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Resolució per la qual s'aprova la creació i el funcionament intern del Consell de la
Infància i l'Adolescència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Antecedents
1. En data 11 de novembre de 2014 va entrar en el Servei Juridicoadministratiu l’informe de
la cap del Servei de Menors i Família, amb el vistiplau de la coordinadora de l'Àrea de
Menors, Família i Igualtat, que proposa la creació i el funcionament intern del Consell de la
Infància i l'Adolescència de l'IMAS, com un fòrum de participació dels menors que es troben
sota mesura jurídica de protecció.
2. Una vegada analitzat el contingut de l'informe tècnic amb la documentació adjunta, se
n’ha elaborat el corresponent informe jurídic del Servei Juridicoadministratiu sobre el
contingut de la proposta de creació i de funcionament intern del Consell de la Infància i
l'Adolescència de l'IMAS.
Fonaments jurídics
1. En l'article 2.1 dels Estatuts es disposa que l'Institut Mallorquí d’Afers Socials té per
objecte exercir les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en
matèria de serveis socials, menors i igualtat, de forma directa i descentralitzada.
2. L’IMAS exerceix a través de l'Àrea de Menors, Família i Igualtat les competències pròpies
en matèria de tutela, guarda, acolliment familiar i adopció, d’acord amb el que s'estableix en
l’article 70.8 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, així com en la Llei 17/2006, de 13
de novembre, integral de l’atenció i dels drets de la infància i l’adolescència de les Illes
Balears (BOIB núm. 163, de 18/11/06) i en la resta de la normativa complementària. Per
aquest motiu, és la institució responsable de crear el Consell de la Infància i l'Adolescència
de l'IMAS.
3. En la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets de la infància i
l’adolescència de les Illes Balears, en particular, en l’article 58.1.h), s'estableix com a criteri
per a l’exercici de l’actuació social i jurídica de les administracions públiques, en l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, en matèria de protecció a persones menors d’edat,
la «participació de la persona menor d’edat dins les seves capacitats, i la dels seus pares si
és de l’interès de la persona menor d’edat, en la presa de decisions i sobre les mesures i
actuacions de possible aplicació, així com el desenvolupament d’aquestes.»; i en l’article
115.1 s'estableix que «Els centres han d’estar orientats a afavorir la integració social i
familiar de la persona menor d’edat, tot potenciant les activitats que permetin la seva
participació social activa.»
4. En el Pla Transversal d’Accions per a la Infància i l'Adolescència de Mallorca en Situació
de Risc o Vulnerabilitat Social 2014-2015 es recull la línia d’acció 1: “Incrementar l’eficàcia i
els recursos especialitzats del Servei de Menors i Família per dur a terme una intervenció de
qualitat.”, L’objectiu general 1er: «Incorporar millores en el Servei de Menors i Família per
augmentar l’adequació a les necessitats dels nins i nines en situació de desprotecció i/o
desemparament i de les seves famílies» i concretar l’acció 1.12: «Constitució d’un consell
d’infància i adolescència a l’àmbit de la protecció infantil.»
5. El Consell de la Infància i l'Adolescència de l'IMAS es proposa com un fòrum de
participació dels menors que es troben sota mesura jurídica de protecció, de caràcter tècnic i
consultiu, adscrit a l'Àrea de Menors, Família i Igualtat de l'IMAS, que té com a finalitat

escoltar els infants i els adolescents que tenen dret a participar en un servei que pren
decisions que afecten directament les seves vides.
6. La creació i el funcionament del Consell de la Infància i l'Adolescència de l'IMAS no
suposen despesa, per la qual cosa no és necessària la fiscalització prèvia, si bé cal tenir en
compte que, en les actuacions posteriors que se’n deriven, s’han de fer els tràmits que
corresponen i, si comporten despesa, s’ha de tramitar l'expedient de despesa corresponent.
7. L’òrgan competent per aprovar aquest expedient és la Presidència de l'IMAS, segons el
que s'estableix en l’article 7.3 dels Estatus de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, aprovats pel
Ple del Consell de Mallorca, el 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28, de 21 de febrer de 2012).
Resolució
Per tot això, resolc:
Primer. Crear el Consell de la Infància i l’Adolescència de l’ IMAS com a fòrum de
participació d’infants i d'adolescents, depenent del Servei de Menors, Família i Igualtat de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, i el seu funcionament intern que es transcriu a
continuació:
CAPÍTOL I: FINALITAT I PRINCIPIS.
Article 1. El Consell de la Infància i l’ Adolescència és un fòrum de participació
d’infants i adolescents, depenent del Servei de Menors, Família i Igualtat de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials.
Article 2. El Consell de la Infància i l’Adolescència té com a finalitat constituir un marc
de participació efectiva i permanent dels infants i dels adolescents tutelats o en
guarda per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, que es trobin a centres de protecció o
en acolliment familiar permanent i que tenen edats compreses entre els sis i els
devuit anys, en el funcionament del Servei de Menors, en la formulació de propostes i
de suggeriments sobre polítiques d’infància i en l’elaboració dels programes del
Servei, així com en tots aquells assumptes que els afecten o que els poden afectar.
Article 3. El Consell de la Infància i l’Adolescència s’ha de regir pels principis
següents:
a) Periodicitat. El Consell s’ha de reunir periòdicament, per fer possible una
participació continuada, i no puntual, dels infants i dels adolescents
b) Voluntarietat. Els infants i els adolescents que volen formar part del
Consell ho han de fer de manera totalment voluntària, no com una
obligació o com una càrrega.
c) Integritat. A les reunions del Consell pot tractar-se qualsevol assumpte
que afecta o pot afectar els infants i els adolescents. S'ha de posar
especial esment en tot allò que es refereix a les polítiques d’infància de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i en els programes del Servei de
Menors, Família i Igualtat.
d) Eficàcia. El Servei de Menors, Família i Igualtat ha de tenir en compte les
opinions dels infants i dels adolescents manifestades en les reunions del
Consell, així com les conclusions a què s’arribi en les propostes que es
formulen. S’ha d’evitar que la participació de les persones menors d’edat
sigui merament simbòlica.
e) Informació. Els infants i els adolescents participants han de rebre, abans
de les reunions, tota la informació necessària perquè se'n puguin formar
una opinió. Així mateix, se’ls ha de comunicar la influència o els efectes

que les seves conclusions i propostes han tingut en les polítiques, en els
programes o en l’actuació de l’IMAS.
f) Participació directa. Els infants i els adolescents han de participar a les
reunions del Consell de manera directa, sense intermediaris, tret que per
les seves característiques, condicions o circumstàncies personals, siguin
permanents o puntuals, no ho puguin fer. En aquest darrer cas, la
participació s'ha de fer a través d’una persona que representi l’infant o
l'adolescent, atesa la relació i el vincle que té amb aquest.
g) Igualtat. Tots els menors que estan en guarda o tutelats per l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials i que es troben a un centre de protecció o en
acolliment familiar permanent, i que tinguin edats compreses entre els sis i
els divuit anys, han de tenir l’oportunitat de formar part del Consell de la
Infància i l’Adolescència, de manera continuada o puntual. A les reunions,
tots han de tenir l’oportunitat d’expressar la seva opinió i de fer les
propostes que consideren adients i se n'ha de deixar constància.
h) Adaptació a les capacitats dels infants. Els espais on es fan les reunions i
els mètodes de treball emprats, han de ser adequats a les capacitats dels
infants i dels adolescents que hi participen.
i) Respecte. Les intervencions i els debats a les reunions del Consell s'han
de fer lliurement, i s'ha de respectar sempre l’opinió dels altres. Els
professionals que intervenen en les reunions també han de respectar les
opinions dels infants i han d'assegurar-se que puguin expressar-les
lliurement i amb respecte vers els altres.
j) Capacitació dels professionals. Els professionals que intervenen en les
reunions, sia de manera permanent o bé de forma puntual, han de tenir la
capacitació necessària, tant la formació com l'experiència, per facilitar la
intervenció efectiva dels infants i dels adolescents.
CAPÍTOL II: ESTRUCTURA, COMPOSICIÓ I FUNCIONS
Article 4. El Consell de la Infància i l’Adolescència s’estructura en dues seccions:
a) Secció 1a: infants de sis a dotze anys
b) Secció 2a: infants i adolescents de tretze a devuit anys
Article 5.
1. El Consell està integrat per un president i per un secretari, que ho són de les dues
seccions esmentades, i pels infants i pels adolescents que en formen part, d’acord
amb el que s'estableix en aquesta resolució.
2. El president ha de ser el coordinador o la coordinadora de l'Àrea de Menors,
Família i Igualtat, o la persona en qui delega.
El secretari ha de ser el cap o la cap del Servei de Menors, Família i Igualtat, o la
persona en qui delega.
Ambdós han de ser nomenats mitjançant una resolució dictada per la Presidència de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
3. La Secció 1a està integrada per infants d’edats compreses entre els sis i els dotze
anys, tutelats o en guarda per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i que es troben en un
centre de protecció o en acolliment familiar permanent i/o preadoptiu, el nombre
màxim d'infants és:
a) Un infant per cada programa d’acolliment residencial, com a representants
dels infants que es troben a centres de protecció.

b) Cinc infants que es troben en acolliment permanent amb família pròpia,
com a representants dels infants que es troben en aquest tipus
d’acolliment.
c) Dos infants que es troben en acolliment permanent o preadoptiu amb
família aliena, com a representants dels infants que es troben en aquest
tipus d’acolliment.
4. La Secció 2a està integrada per infants d’edats compreses entre els tretze i els
devuit anys, tutelats o en guarda per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i que es
troben a centre de protecció o en acolliment familiar permanent i/o preadoptiu; el
nombre màxim és:
a) Un infant per cada programa d’acolliment residencial destinat a infants de
tretze a devuit anys, com a representants dels infants que es troben a
centres de protecció.
b) Cinc infants que es troben en acolliment permanent amb família pròpia.
c) Dos infants que es troben en acolliment permanent o preadoptiu amb
família aliena.
5. Els representants dels infants i dels adolescents que es troben en acolliment
residencial són triats entre els qui presenten la candidatura, mitjançant una votació
entre els companys de centre en assemblea.
Els representants dels infants i dels adolescents que es troben en acolliment familiar
són triats entre els qui presenten la seva candidatura, en reunió assembleària, per
votació de la majoria.
6. Els infants i els adolescents que formen part del Consell, són nomenats per
resolució dictada per la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, a proposta
del cap o de la cap de Servei, amb la consulta prèvia als centres de protecció i a les
famílies acollidores.
Ha de notificar la resolució de nomenament als infants i als adolescents, en acte
solemne, la Presidència del Consell de Mallorca o la persona en qui delega.
7. Tots els membres són designats anualment pel període corresponent al curs
escolar.
8. Tots els membres tenen dret a veu a les reunions, però només els infants i els
adolescents que en formen part tenen, a més, dret a vot.
9. Poden intervenir de manera puntual en les reunions, totes aquelles persones
menors d’edat tutelades o en guarda per l’IMAS que no formen part del Consell i que
així ho sol·liciten, per tractar un assumpte que els afecta de manera particular i que té
interès general per a la resta de menors. Aquesta participació ha de ser autoritzada
pel Consell de la Infància i l’Adolescència pel vot favorable de la majoria dels seus
membres amb dret a vot, a proposta del la Presidència.
Article 6. El Consell de la Infància i l’Adolescència té les funcions següents:
a) Permetre als infants i als adolescents plantejar les qüestions que estimen
pertinents sobre el funcionament del Servei de Menors, Família i Igualtat,
les polítiques d’infància, els programes del Servei i expressar les seves
opinions i, en general, sobre qualsevol assumpte que els afecta o els pot
afectar, així com debatre sobre les qüestions i expressar-ne lliurament les
seves opinions i formular-ne propostes.
b) Fer propostes sobre les qüestions tractades al coordinador o a la
coordinadora de l’Àrea de Menors, perquè l’Institut Mallorquí d’Afers

Socials les pugui considerar, o bé, si les propostes es refereixen a
assumptes que concerneixen altres persones o institucions, públiques o
privades, perquè la coordinadora els les comuniqui, perquè les tinguin en
compte.
c) Informar sobre les consultes elevades al Consell de la Infància i
l’Adolescència pel propi Servei de Menors, Família i Igualtat, per altres
Serveis de l’IMAS o per altres persones o institucions, públiques o
privades, que tenen relació amb els menors representats en el Consell.
d) Adoptar acords sobre les qüestions que s’estimen pertinents, per impulsar
la participació dels infants i dels adolescents representats en la formulació
de propostes i de suggeriments sobre polítiques d’infància i adolescència,
sobre programes o sobre qualsevol actuació de l’IMAS o d'altres
institucions públiques o privades, que els afecten o els poden afectar.
e) Qualsevol altra funció relacionada amb la participació dels infants i dels
adolescents representats encomanada per la Presidència de l’IMAS.
Article 7. L'IMAS ha de tenir en compte les propostes, els informes i els acords del
Consell de la Infància i l’Adolescència a l’hora d’elaborar i d'executar polítiques i
programes d’infància i adolescència, a l'hora de revisar el funcionament dels distints
serveis de la institució i, en general, en totes aquelles actuacions que afecten els
infants i els adolescents representats.
Article 8. Són funcions de la Presidència:
a) Decidir la constitució de cada sessió i disposar-ne l’ordre del dia, a
proposta dels menors integrants del Consell.
b) Ordenar les convocatòries ordinàries, extraordinàries i urgents.
c) Dirigir els debats, vetllar perquè tots els participants que ho desitgin
puguin intervenir en les sessions i perquè les opinions s’expressin
lliurement i amb respecte.
d) Impulsar la formulació de propostes i dictàmens, i la presa d’acords.
e) Visar les actes i els certificats del Consell.
f) Elevar les propostes, els informes i els acords adoptats pel Consell a la
Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, per tal que siguin
considerades, o, si les propostes es refereixen assumptes que
concerneixen a altres persones o institucions, públiques o privades, per tal
que els les comuniqui i les tenguin en compte.
Article 9. Són funcions de la Secretaria:
a) Fer les convocatòries per ordre de la Presidència del Consell de la
Infància i l’Adolescència.
b) Organitzar i preparar la llista de temes a tractar a les sessions, d’acord
amb l’ordre del dia disposat per la Presidència.
c) Facilitar a la Presidència, als infants i als adolescents integrants del
Consell la informació i l’assistència tècnica necessària.
d) Tenir cura de la documentació pròpia del Consell de la Infància i
l’Adolescència.
e) Redactar i autoritzar les actes de les sessions i emetre les certificacions
oportunes.
Article 10. Són funcions dels infants i dels adolescents membres del Consell:
a) Participar en els debats i manifestar la seva opinió sobre els assumptes
tractats a cada sessió.

b) Votar sobre les propostes, els informes i els acords que se sotmeten a
consideració del Consell. Cada un dels membres pot emetre un vot
particular que dissenteixi de la majoria, i expressar-ne els motius.
c) Proposar a la Presidència, amb una antelació mínima de deu dies hàbils al
desenvolupament de cada sessió, els assumptes que s’han d’incloure dins
l’ordre del dia.
CAPÍTOL III: FUNCIONAMENT
Article 11. El Consell de la Infància i l’Adolescència s'ha de reunir en ple dues
vegades a l’any: una el mes de setembre i l’altra el mes de juny.
A més, cadascuna de les dues seccions s'ha de reunir per separat cada dos mesos,
en dia hàbil determinat per la Presidència, per tal de tractar tots els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
Article 12. La preparació de les sessions s'ha de fer d’acord amb el procediment
següent:







Amb una antelació mínima de deu dies hàbils abans de la sessió, s’ha de proposar a
la Presidència del Consell incloure a l’ordre del dia tots aquells assumptes que
s’estimen pertinents sotmetre a la consideració del Consell.
Poden fer aquestes propostes tots els infants i els adolescents que es troben en
guarda o tutelats per l’IMAS, encara que no siguin membres del Consell, així com
els professionals del Servei de Menors, Família i Igualtat, mitjançant el seu cap de
Secció o coordinador, o d’entitats concertades o col·laboradores amb el Servei.
La Presidència ha de reoldre sobre la inclusió a l’ordre del dia dels assumptes
proposats, i s'han de motivar, si escau, les raons per les que no s’hi inclouen. La
Secretària n'ha de donar compte.
Les propostes a què es refereixen els apartats anteriors han d’anar acompanyades,
si escau, de la documentació pertinent, per tractar sobre l’assumpte en qüestió.
La Secretaria ha de convocar la sessió per ordre de la Presidència, amb una
antelació mínima de set dies hàbils, i s'ha d'adjuntar a la convocatòria una còpia de
l’ordre del dia.
Tots els membres, una vegada convocats i amb una antelació mínima de dos dies
hàbils a la sessió, poden enviar a la Secretaria la documentació que estimin pertinent
per a tractar sobre els assumptes inclosos a l’ordre del dia. La Secretaria ha de
vetllar perquè tots els membres disposin de tota la documentació quan s'iniciï la
sessió.
Article 13. El Consell podrà reunir-se en sessió extraordinària quan així ho acordi la
Presidència, que s’haurà de convocar amb un dia d’antelació, o en sessió d’urgència,
en qualsevol moment, sempre que es garanteixi l’assistència del quòrum necessari
establert a l’article següent.
Artcle 14. Per a la constitució vàlida de les sessions, tant les ordinàries com les
extraordinàries o d’urgència, és necessari la presència, com a mínim, de la
Presidencia i Secretaria, o de la persona que els substitueix, així com de dos terços
dels infants i dels adolescents que integren la Secció.
Article 15. Les conclusions i les decisions del Consell de la Infància i l’Adolescència
poden adoptar tres formes distintes:
a) Propostes: es refereixen al funcionament del Servei de Menors o a als
assumptes que concerneixen altres persones o institucions, públiques o
privades, i que els poden afectar.

b) Informes: recullen el parer del Consell en relació amb les consultes que li
ha plantejat el propi Servei de Menors o per altres persones o institucions,
públiques o privades.
c) Acords: es refereixen a qualsevol altra qüestió distinta de les compreses
en les dues lletres anteriors.
Article 16. Les propostes, els informes i els acords del Consell s’han d’adoptar per la
majoria dels seus membres amb dret a vot. Si no es fa constar la votació s’ha
d’entendre que s’han adoptat per unanimitat. Qualsevol membre amb dret a vot pot
fer constar el seu vot contrari a l’acord de la majoria i les motivacions que el
justifiquen.
Article 17. La Secretaria ha d’aixecar acta de la sessió. Les actes de les sessions del
Consell de la Infància i l’Adolescència s’han d’arxivar per ordre cronològic en un fitxer
específicament creat a aquest efecte.
Les actes del Consell de la Infància i l’ Adolescència no són públiques, atès el seu
contingut, en garantia dels drets de les persones menors d’edat a la intimitat i a la
llibertat d’expressió.
Article 18. No obstant el que es disposa en l’article anterior, les propostes, els
dictàmens i els acords del Consell de la Infància i l’Adolescència es poden publicar al
web de l’IMAS i comunicar a altres persones o institucions, públiques o privades, que
hi tenen relació, quan així ho acordi la Presidencia, a proposta de la majoria dels
membres del Consell.
Segon. Notificar aquesta Resolució a la coordinació de l’Àrea de Menors, Família i Igualtat i
publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que entra en vigor el mateix dia de
l’aprovació.
Palma, 14 de novembre de 2014
La presidenta

N'he pres nota
La secretària delegada
(BOIB núm. 160, de 14-11-2006)

Catalina Cirer Adrover

Inmaculada Borrás Salas

