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Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’inicia el
procediment d’elaboració de l'avantprojecte de Llei del lleure educatiu per a
infants i joves de les Illes Balears
Fets

2. Des de dia 24 de novembre fins a dia 16 de desembre de 2020, es va
substanciar una consulta pública prèvia, a través de la pàgina de Participació
Ciutadana, sobre la proposta d'elaboració de l'avantprojecte de Llei del lleure
educatiu per a infants i joves de les Illes Balears.
3. En data 27 d’abril de 2021, la directora general d'Infància, Joventut i Famílies ha
emès la Memòria d’anàlisi de l’impacte normatiu sobre l’elaboració de
l’avantprojecte de Llei del lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears.
Fonaments de dret
1. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en el títol VI, regula la iniciativa legislativa.
2. La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, a l’article 56,
estableix que el procediment d’elaboració dels avantprojectes de llei s’inicia per
resolució motivada del conseller competent per raó de la matèria, qui designarà
l’òrgan responsable de la tramitació del procediment. Quan existeixi més d’una
conselleria amb competències en la matèria, en la resolució d’inici, signada pels
consellers competents, es determinarà la conselleria i l’òrgan responsable de la
tramitació del procediment.
La resolució d’inici del procediment pot estar precedida dels estudis, de les
consultes i de la redacció dels esborranys que s’encarreguin per a garantir l’encert
i la legalitat de la norma.

https://vd.caib.es/1619769748748-289790009-5379671446832893316

1. En data 17 de novembre de 2020, la consellera d’Afers Socials i Esports va dictar
la Resolució mitjançant la qual es sotmet a consulta pública prèvia la proposta
d’elaboració de l'avantprojecte de Llei del lleure educatiu per a infants i joves de
les Illes Balears
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3. El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de
modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears,
pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 20 de 14
de febrer), en l’article 3.1, relaciona les conselleries en què s’estructura
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i inclou la
Conselleria d'Afers Socials i Esports.
4. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual
s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21
de 15 de febrer), en l’article 2.5, inclou la Conselleria d'Afers Socials i Esports.
Per tot això, dict la següent
Resolució

2. Designar la Secretaria General de la Conselleria d’Afers Socials i Esports com a
òrgan responsable de la tramitació del procediment; i la Direcció General
d'Infància, Joventut i Famílies com a òrgan responsable de l’elaboració.
Palma,
La consellera

Fina Santiago Rodríguez

https://vd.caib.es/1619769748748-289790009-5379671446832893316

1. Ordenar l’inici del procediment per elaborar l'avantprojecte de Llei del lleure
educatiu per a infants i joves de les Illes Balears.
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