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Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
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Govern de les Illes Balears, que ha de proposar el respectiu conseller.
Una persona representant de la Conselleria de Salut i Consum que ha de
designar el conseller de Salut i Consum.

Palma, 14 de març de 2008
El president
Francesc Antich i Oliver

4. N’ha d’exercir les funcions de secretari un funcionari de la Direcció
General de Consum, que ha de designar el director general de Consum.
Article 4
Funcions del president

El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Carles Manera Erbina

1. Són funcions del president:

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 4680
Decret 30/2008, de 14 de març, pel qual es crea la Comissió
Coordinadora de Consum
L’article 30 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, reformat per la
Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa, en l’apartat 47, que la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva en matèria de defensa
de les persones consumidores i usuàries, foment de l’associacionisme i regulació dels procediments de mediació. Competència que, si n’és el cas, s’exercirà
dins el marc de les bases i de l’ordenació de l’activitat econòmica general i de
la sanitat, duta a terme per l’Estat.
En aquest sentit i sota la vigència de l’Estatut precedent, després de les
ampliacions de competències que es dugueren a terme l’any 1994, es va aprovar l’Estatut dels consumidors i usuaris de les Illes Balears, mitjançant la Llei
1/1998, de 10 de març.
La Llei esmentada dedica els articles 58 i següents a la regulació de les
competències de les administracions públiques de les Illes Balears en matèria de
consum. Quant a la funció de coordinació interna de l’acció de govern en matèria de consum, es va atribuir a la Direcció General de Consum, amb la finalitat
d’harmonitzar les actuacions dels diferents departaments del Govern de les Illes
Balears amb competències concurrents en aquesta matèria.
Així mateix, i atès el caràcter de matèria horitzontal i de múltiples vessants que té la defensa de les persones consumidores i usuàries, la qual cosa fa
que siguin molt diversos els departaments d’una administració amb competències que poden incidir en la matèria, l’article 58 preveu que reglamentàriament
es crearà una comissió de coordinació a la qual es trobaran representades totes
les conselleries del Govern, les competències de les quals incideixin en l’àmbit
del consum.
Atesos també els articles 17, 18 i 19 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
pel que fa a la creació dels òrgans col·legiats, a proposta del conseller de Salut
i Consum i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 14 de
març de 2008,
DECRET
Article 1
Objecte
Es crea la Comissió Coordinadora de Consum, que té per objecte la coordinació de l’acció de les diferents conselleries del Govern de les Illes Balears,
les competències de les quals incideixin o tenguin relació amb la matèria de consum i de defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries. Així mateix,
la Comissió té per objecte la deliberació, l’assessorament i la proposta per a l’adopció de mesures que incideixin en una millor acció conjunta del Govern en
aquesta matèria.
Article 2
Adscripció
La Comissió ha d’estar adscrita a la Direcció General de Consum i depèn
jeràrquicament de la Conselleria de Salut i Consum.
Article 3
Composició

a) Dirigir, promoure i coordinar l’actuació de la Comissió.
b) Exercir la representació de la Comissió.
c) Disposar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries,
fixar l’ordre del dia i tenir en compte les peticions dels altres membres, formulades amb una antelació mínima de 10 dies, així com indicar el lloc, la data i
l’hora de la convocatòria.
d) Presidir les sessions de la Comissió, dirigir i moderar els debats, i suspendre’ls per causes justificades.
e) Dirimir amb el seu vot els empats que es produeixen en les votacions
que es duen a terme en les sessions de la Comissió.
f) Visar les actes i les certificacions dels acords de la Comissió i vetlar per
l’exacte compliment d’aquests.
g) Sol·licitar la col·laboració pertinent d’altres autoritats, institucions,
entitats, associacions i particulars.
2. El president pot delegar alguna de les seves funcions en el vicepresident.
Article 5
Funcions del vicepresident
Correspon al vicepresident substituir el president en cas de vacant, absència o malaltia, així com l’acompliment d’aquelles funcions que el president
expressament li delegui.
Article 6
Funcions del secretari
1. Són funcions del secretari:
a) Efectuar la convocatòria de les sessions del Ple de la Comissió per
ordre del seu president, així com les citacions als membres.
b) Elevar la proposta de fixació d’ordre del dia de les sessions del Ple i la
data de la seva realització, tenint en compte les peticions formulades.
c) Preparar la documentació necessària per a l’adequat desenvolupament
de les sessions de la Comissió i posar-la a disposició dels membres d’aquesta.
d) Assistir a les reunions del Ple amb veu, però sense vot.
e) Estendre les actes de les sessions, donar el curs corresponent als acords
que s’adoptin i fer les certificacions que s’hagin d’expedir.
f) Arxivar i custodiar la documentació de la Comissió, i posar-la a disposició dels seus òrgans i dels membres de la Comissió quan se li requereixi.
g) Dur a terme totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de secretari.
2. El secretari pot ser substituït en cas d’absència, vacant o malaltia, per
un altre funcionari de la Direcció General de Consum designat per la mateixa
persona que va designar la persona titular.
Article 7
Funcions dels vocals
Els vocals de la Comissió, en les sessions que es realitzin, exerceixen les
funcions següents:
a) Participar en els debats de les sessions.
b) Exercir el dret al vot i formular el vot particular, així com expressar el
sentit i els motius que el justifiquin, sense que es puguin abstenir en les votacions.
c) Formular precs i preguntes.
d) Obtenir la informació necessària per acomplir les funcions assignades.

1. La Comissió en ple ha de ser presidida pel conseller de Salut i Consum.
2. N’ha d’exercir la vicepresidència el director general de Consum.
3. En són vocals:

Article 8
Funcionament

Una persona representant per cada una de la resta de les conselleries del

1. La Comissió en Ple s’ha de reunir un mínim d’una vegada l’any, com

8

BOIB

Num. 41

també en tots aquells supòsits en què ho decideixi el seu president.
2. El seu règim de funcionament, deliberació i de presa d’acords s’ha de
regir per aquest Decret i per les normes que regulen aquesta matèria pels òrgans
col·legiats.
Article 9
Convocatòria i votacions
1. Per a la vàlida constitució de l’òrgan, a efectes de realització de sessions, deliberacions i presa d’acords s’ha de requerir, en primera convocatòria,
la presència del president i el secretari o, si n’és el cas, d’aquells que els substitueixin, i la de, com a mínim, la meitat dels seus membres.
2. En segona convocatòria, basta l’assistència del president, del secretari
o, si n’és el cas, d’aquells que els substitueixin, i la d’un terç dels membres que
la componen. La reunió en segona convocatòria tendrà lloc, com a mínim, vinti-quatre hores després de la primera convocatòria.
3. La convocatòria s’ha de cursar per ordre del president i s’hi ha d’indicar l’ordre del dia i el lloc, el dia i l’hora on s’ha de dur a terme la reunió en primera i en segona convocatòria. La convocatòria i l’entrega de la documentació
pertinent, s’ha d’efectuar amb una antelació mínima de set dies naturals. Si, per
raó del gran volum de la documentació o altres raons de caràcter excepcional,
aquesta documentació no es pot trametre juntament amb l’ordre del dia, el secretari l’ha de tenir a disposició dels membres de la Comissió, com a mínim, amb
la mateixa antelació.
4. Les sessions extraordinàries del Ple es poden convocar amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, i s’ha de remetre l’ordre del dia als membres de la Comissió amb, com a mínim, la mateixa antelació. En els casos d’urgència, el president pot convocar la sessió amb caràcter immediat, i adjuntar a
la convocatòria el corresponent ordre del dia.
5. Els acords han de ser adoptats per majoria simple dels membres presents, i en cas d’empat decideix el vot del president.
6. No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri
inclòs en l’ordre del dia, excepte que estiguin presents tots els membres de la
Comissió i sigui declarada la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la
majoria.
7. Els acords de la Comissió han de ser adoptats sota la forma d’informes
o de propostes i de cada sessió realitzada s’ha d’estendre acta per part del secretari, que ha d’especificar els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i el temps en què s’han realitzat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats. L’acta de la Comissió pot
ser aprovada a continuació d’haver-se realitzat la sessió i, per defecte, dins el
termini de quinze dies, per part del president i dos membres de la Comissió,
designats per majoria d’entre els assistents a la reunió, remissió prèvia d’aquesta a tots els seus membres. En cada acta ha de figurar, a sol·licitud dels respectius membres de la Comissió, el vot contrari de l’acord adoptat i els motius que
el justifiquen o el sentit del seu vot favorable.
8. No obstant això, el secretari pot emetre certificació sobre els acords
específics que s’hagin adoptat, sense perjudici de la ulterior aprovació de l’acta. En les certificacions d’acords adoptats, emeses amb anterioritat a l’aprovació de l’acta, s’ha de fer constar expressament aquesta circumstància.
Article 10
Grups de treball
1. Per acord del Ple, o per resolució del president o vicepresident de la
Comissió, i sota la direcció i la presidència d’aquest darrer, es poden establir
grups de treball especialitzats en aspectes interdisciplinaris de consum.
2. Aquests grups de treball especialitzats els han d’integrar els membres
de la Comissió representants de les conselleries afectades o els substituts que
aquests proposin, i poden comptar amb la intervenció i el suport dels tècnics
assessors que es considerin adients.
3. El seu règim de funcionament, deliberació i de presa d’acords s’ha de
regir per les mateixes normes que s’apliquen al Ple per aquesta matèria.
Article 11
Nomenament i cessament dels membres
1. Els membres han de ser nomenats i separats mitjançant resolució del
conseller de Salut i Consum, a proposta vinculant de les conselleries representades en el si de cada òrgan.
2. Els cessaments s’han de produir una vegada transcorreguts quatre anys
des de la designació, o si concorre alguna de les causes establertes a l’apartat 4
d’aquest article, i poden ser designats novament per a períodes posteriors.
3. En el mateix acte de nomenament dels vocals, s’han de nomenar els
seus suplents per als casos d’absència, malaltia o vacant, proposta prèvia, si n’és
el cas, de la corresponent conselleria, mitjançant resolució del conseller de Salut
i Consum.
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4. Els vocals han de cessar per qualsevol de les causes següents:

a) Per resolució del conseller de Salut i Consum, a proposta prèvia vinculant de cessament, emesa per l’òrgan que el va proposar.
b) Pel decurs del termini per al qual foren nomenats.
c) Per incapacitat permanent o per mort.
d) Per inhabilitació en l’exercici de càrrec públic, declarada per resolució
judicial ferma.
5. En el cas de cessament d’algun vocal representatiu de les diverses conselleries, s’ha d’efectuar nova proposta al conseller de Salut i Consum.
Article 12
Assistència a les convocatòries
Poden assistir a les reunions de la Comissió i dels grups de treball, amb
veu però sense vot, aquelles persones que representen altres centres directius,
organismes o institucions públiques o privades, perquè en prestin la col·laboració o assessorament, i aquells experts la contribució dels quals es considera
apropiada, quan siguin convocades pel president.
Article 13
Règim econòmic
1. Els membres de la Comissió no reben cap remuneració per l’exercici de
les seves funcions, excepte les dietes i les indemnitzacions que, per raó del seu
servei, els poden correspondre, d’acord amb la normativa vigent.
2. La Conselleria de Salut i Consum ha de facilitar els mitjans personals i
materials per assegurar-ne el funcionament.
Disposició addicional
Règim jurídic supletori
En tot allò que no preveu aquest Decret s’ha d’estar amb el que disposa
en matèria d’òrgans col·legiats tant la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Disposició derogatòria
Queda derogat el Decret 58/1990, de 17 de maig, pel qual es crea i regula la Comissió Coordinadora de Consum de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Disposició final
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 14 de març de 2008
El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Salut i Consum
Vicenç Thomàs Mulet

—o—
Num. 4681
Decret 31/2008, de 14 de març, pel qual es modifica el Decret
41/2004, de 23 d’abril, pel qual es regulen les compensacions per
desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears
El Decret 41/2004, de 23 d’abril, estableix la regulació del procediment
per a la percepció de les compensacions que, en concepte de dietes i transport,
poden sol·licitar els beneficiaris de l’assistència sanitària de la Seguretat Social
que siguin usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears, en el cas que s’hagin
de desplaçar per rebre assistència sanitària a centres, serveis o establiments radicats fora de l’àrea de salut de la seva localitat de residència.
A l’article 2 del mateix Decret 41/2004, s’estableixen, a efectes d’aquest,
les definicions de ‘dieta’ i ‘transport’. A l’apartat 2 es defineix ‘transport’ com
la compensació per al pacient i, si n’és es el cas, l’acompanyant autoritzat, per
a les despeses de transport relacionades amb el trasllat, des de l’aeroport o esta-

