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Secció I - Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Núm. 12569
Correcció d’errades en la publicació del Decret 66/1999, de 4 de
juny de 1999, pel qual s’aprova el Reglament regulador del
Sistema Balear de Serveis Socials. (BOCAIB núm. 77, de 16 de
juny).
Advertida l’omissió de l’annex del Decret 66/1999, de 4 de juny de 1999,
pel qual s’aprova el Reglament regulador del Sistema Balear de Serveis Socials,
en la seva publicació, a continuació es transcriu l’annex esmentat:
ANNEX
ÍNDEX DE LA TIPOLOGIA DELS SERVEIS SOCIALS DEL SISTEMA
BALEAR DE SERVEIS SOCIALS
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2.4.5.1. Servei d’habitatges tutelats
2.4.5.2. Servei de residències
2.4.5.3. Altres
2.4.6. Servei d’ajudes tècniques i d’eliminació de barreres arquitectòniques
2.4.7. Servei de tutela per a discapacitats
2.4.8. Altres.
2.5.

Àrea d’atenció social als drogodependents

2.5.1. Servei de centres de dia
2.5.2. Servei residencials d’estada limitada
2.5.3. Altres.
2.6. Àrea d’atenció social a les persones amb risc o situació d’exclusió
social
2.6.1. Servei d’inserció social per a les persones en risc o situació
d’exclusió social
2.6.2. Altres.
2.7.

Altres

1. SERVEIS SOCIALS GENERALS

— o —-

1.1. Serveis socials d’atenció primària

3.-D’altres disposicions

1.1.1. Servei d’informació i orientació
1.1.2 Servei de prevenció i inserció social
1.1.3. Servei de foment de la solidaritat i la cooperació social
1.1.4. Servei d’ajuda a domicili i altres suports a la unitat de convivència
1.1.5 Servei d’allotjament alternatiu
1.1.6 Servei de menjador
1.1.7 Altres.

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Núm. 12417
Ordre de la consellera de Presidència de 2 de juny de 1999, per la
qual es determina la documentació preceptiva per a la concessió
de l’autorització d’integració dels serveis d’Informació Jove a la
Xarxa Balear d’Informació Jove i la inscripció en el Cens que els
és propi

1.2 Serveis d’assessorament tècnic als serveis socials d’atenció primària
1.3 Altres
2. SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS
2.1. Àrea d’atenció social a la família, infància i joventut
2.1.1 Servei d’atenció i promoció de la família
2.1.2 Servei d’informació, prevenció, assessorament i suport a la joventut
2.1.3 Servei d’oci, lleure i cultura per a la infància i la joventut
2.1.4 Servei de protecció i atenció al menor
2.1.5Servei de prevenció i atenció al menor en risc o situació de conflicte
social
2.1.6 Altres.
2.2. Àrea d’atenció social a la dona
2.2.1. Servei de promoció de la dona
2.2.2. Servei de protecció a la dona
2.2.3. Altres.
2.3.

La disposició final primera d’aquest Decret faculta la consellera de
Presidència per a establir la documentació que han de presentar els serveis
d’Informació Jove juntament amb la sol·licitud perquè se’ls inclogui en el Cens
de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove i per a dictar les ordres,
resolucions i instruccions que siguin necessàries per el desplegament del Decret.
Per tot això, d’acord amb les atribucions que em confereix la Llei 5/1984,
de 24 d’octubre, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, i havent-ne informat favorablement els Serveis Jurídics de la
Conselleria de Presidència, dict la següent

ORDRE

Àrea d’atenció social a les persones majors

2.3.1. Unitat tècnica d’avaluació de fluxos
2.3.2. Servei de centres de dia per a persones majors
2.3.3. Servei de centres residencials per a persones majors
2.3.3.1. Servei d’habitatges tutelats
2.3.3.2. Servei de residència
2.3.3.3. Altres
2.3.4. Servei per a oci i temps lliure per a persones majors
2.3.5. Altres.
2.4.

El Decret 35/1999, de 9 d’abril, pel qual es creen i regulen la Xarxa Balear
de Serveis d’Informació Jove i el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’
Informació Jove, publicat el 20 d’abril de 1999 en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, núm. 49, crea el Cens de Serveis d’Informació Jove, en el qual quedaran
inscrits tots aquells serveis que s’adaptin al que disposa la norma esmentada, amb
l’objectiu de donar-los caràcter oficial i així conèixer en tot moment els recursos
i mitjans d’informació jove amb els quals compten les Illes Balears en aquesta
matèria.

Article 1
Aquesta Ordre té per objecte fixar la documentació preceptiva per a la
concessió de l’autorització d’integració dels serveis d’Informació Jove en la
Xarxa Balear d’Informació Jove i la inscripció en el Cens que els és propi.
Article 2
1.- Les entitats públiques o privades, sense ànim de lucre, interessades en
incloure els seus serveis d’informació en el Cens de la Xarxa Balear d’Informació
Jove hauran de cursar les seves sol·licituds a la Direcció General de Joventut i
Família de la Conselleria de Presidència del Govern Balear acompanyades de la
documentació següent, en original o fotocòpia degudament compulsada:

Àrea d’atenció social als discapacitats

2.4.1. Unitat tècnica d’avaluació de fluxos
2.4.2. Servei d’atenció especialitzada
2.4.3. Servei de suport a la inserció sociolaboral
2.4.4. Servei de centres de dia per a discapacitats
2.4.5. Servei de centres residencials per a discapacitats

a)
Sol·licitud en model normalitzat, que els la facilitarà el Centre
Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut (CBIDJ), adscrit a la
Direcció General de Joventut i Família.
b)

Acreditació de la capacitat del sol·licitant:
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r Si es tracta de persona jurídica privada:
· Acta de constitució de l’entitat.
· Estatuts.
· NIF o CIF.
· Certificació que n’acrediti la inscripció en el registre corresponent,
d’acord amb la naturalesa jurídica de l’entitat.
· DNI i poder bastant de la persona que la representi o, en altre cas,
certificació acreditativa emesa per l’entitat sol·licitant que justifiqui l’actuació
del representant.
· Certificació acreditativa de l’òrgan competent per a acordar la integració
del servei d’ Informació Jove en la Xarxa Balear d’Informació Jove, així com la
seva inscripció en el Cens.
r Si es tracta d’ens o corporació públics:
· Certificació acreditativa de l’òrgan competent per a acordar la integració
del servei d’Informació Jove en la Xarxa Balear d’Informació Jove, així com la
seva inscripció en el Cens.
· CIF.
c) Memòria que haurà de contenir, a més dels requisits exigits per als
centres, punts, unitats i assessories d’Informació Jove en el capítol III del títol I
del Decret 35/1999, de 9 d’abril, els aspectes següents:
· La justificació de la conveniència de l’existència d’un servei d’Informació
Jove en l’àmbit territorial en el qual hagi de desenvolupar la seva activitat.
· La descripció de les funciones que hagi de desenvolupar el servei.
· La descripció del local (infraestructura, situació, equipament, dimensions
i distribució dels espais que ocupa el servei) que inclogui, si n’és el cas, un detall
dels serveis diferenciats de les activitats de caràcter informatiu que en el mateix
local es prestin.
· Les mesures tècniques previstes en l’article 19 del Decret 35/1999, de 9
d’abril.
· La descripció dels suports informatius i mitjans tècnics amb què compti
el servei.
· La relació nominal, titulació, naturalesa i durada del vincle de prestació
del servei del personal del servei d’Informació Jove.
· El pressupost anual i les previsions de finançament.
· L’horari de funcionament del servei d’Informació Jove, on s’especifiqui
l’horari d’atenció al públic.
2.- La Direcció General de Joventut i Família podrà demanar al sol·licitant
qualsevol altra informació complementària a la presentada, sense perjudici de les
obligacions que li puguin ser requerides per altres instàncies administratives.
3.- Si la documentació presentada fos inadequada o incompleta a judici de
l’òrgan davant el qual s’hagués instat el reconeixement, es requerirà el sol·licitant
perquè, en el termini de deu dies hàbils, a partir del dia en què se li ho notifiqui,
esmeni el defecte o acompanyi els documents preceptius, amb disposició que, si
no ho fa, la seva sol·licitud serà arxivada sense més tràmits, mitjançant resolució
dictada pel director general de Joventut i Família.
El termini a què es fa referència en el paràgraf anterior suspendrà el còmput
del termini fixat per a dictar resolució i practicar la notificació corresponent.
Article 3
1.- Rebuda la sol·licitud de reconeixement, en la forma correcta, el director
general de Joventut i Família, un cop examinada la documentació i amb l’informe
previ favorable del Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut,
dictarà l’oportuna resolució motivada, atorgant o denegant la corresponent
autorització d’inscripció en el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació
Jove, en un termini màxim de tres mesos des de la data en què la sol·licitud hagi
entrat en el registre de la Direcció General de Joventut i Família.
La manca de resolució expressa s’entendrà com a estimatòria de la
sol·licitud.
2.- Contra aquesta resolució es podrà interposar el recurs administratiu
corresponent davant el conseller competent en matèria de joventut.
3.- Aquesta resolució serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
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Jove, així com la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les
administracions Públiques i del procediment administratiu comú, en la nova
redacció qui li dóna la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Article 6
Els serveis integrants de la Xarxa Balear d’Informació Jove hauran de
complir amb les obligacions previstes en el Decret 35/1999, de 9 d’abril, pel qual
es creen i regulen la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove i el Cens de la
Xarxa Balear de Serveis d’ Informació Jove.
Article 7
1.- Qualsevol modificació que es vulgui fer en els serveis d’Informació
Jove haurà de ser comunicada a la Direcció General de Joventut i Família, la qual,
en el termini de trenta dies, es pronunciarà, havent-ne informat prèviament el
CBIDJ, sobre si la modificació implica nova sol·licitud d’inscripció en el Cens
de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove o una simple modificació de les
dades que hi consten.
També serà comunicada la suspensió temporal o el cessament de les
activitats o instal·lacions dels serveis reconeguts.
2.- Si la modificació implica una nova inscripció s’actuarà en la forma
prevista en els articles 2 i 3 d’aquesta Ordre. Si no és així, es procedirà, sense més
tràmits, a actualitzar-ne les dades que actuen en el Cens.
Article 8
L’incompliment per part de qualsevol servei d’Informació Jove del que es
disposa en el Decret 35/1999, de 9 d’abril, donarà lloc, mitjançant resolució de
la Direcció General de Joventut i Família, amb l’informe previ del CBIDJ i
audiència de l’interessat, a la revocació del seu reconeixement oficial i, a la
conseqüent baixa en el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.
Disposició transitòria única
1.- Els titulars de serveis d’Informació Jove existents a les Illes Balears amb
anterioritat a l’entrada en vigor del Decret 35/1999, de 9 d’abril, hauran
d’adaptar-ne els serveis a les determinacions contingudes en aquesta Ordre, i per
a això disposen d’un termini màxim de sis mesos per a sol·licitar-ne la inclusió
en el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.
2.- Una vegada transcorregut aquest termini sense sol·licitar la inclusió en
el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove, els serveis d’Informació
Juvenil autoritzats d’acord amb l’Ordre de la Conselleria Adjunta a la Presidència
de 17 de maig de 1990, per la qual es concreten les condicions d’obertura i
funcionament dels Serveis d’Informació Juvenil, quedaran privats del seu
reconeixement oficial.
Disposició addicional única
En tot allò que no preveu aquesta Ordre serà d’aplicació el que estableixen
el Decret 35/1999, de 9 d’abril, pel qual es creen i regulen la Xarxa Balear de
Serveis d’Informació Jove i el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació
Jove i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú en la redacció que li dóna la Llei
4/1999, de 13 de gener.
Disposició final primera
Es faculta el director general de Joventut i Família per dictar les normes que
consideri necessàries per a l’aplicació i el desplegament d’aquesta Ordre.
Disposició final segona
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 de juny de 1999
LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA
Maria Rosa Estarás Ferragut
— o —-

Article 4
1.- La inclusió en el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove
suposa el reconeixement oficial dels serveis inscrits.
2.- La inclusió en el Cens serà un requisit previ per a accedir a totes les
ajudes i subvencions que concedeixi la conselleria competent en matèria de
joventut als serveis d’Informació Jove.
Article 5
El procediment de reconeixement oficial dels serveis d’Informació Jove es
regirà pel que disposa aquesta Ordre, i en tot allò que no s’hi preveu s’aplicarà
el Decret 35/1999, de 9 d’abril, pel qual es creen i regulen la Xarxa Balear de
Serveis d’Informació Jove i el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA
Núm. 12550
Ordre del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria de dia 15 de
juny de 1999, per la qual es desenvolupa el Decret 69/1999 del 4
de juny, de pesca esportiva i recreativa, per a l’ús d’alguns
aparells tradicionals per a la pesca recreativa a les aigües interiors
de les Illes Balears.
Des de temps immemorial, és una pràctica tradicional en molts de punts de

