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DECRET 15/2003, DE 14 DE FEBRER, PEL QUAL ES CREA
EL CONSELL D’INFÀNCIA I FAMÍLIA DE LES ILLES BALEARS
I SE’N REGULA EL FUNCIONAMENT1
(BOIB núm. 23 Ext., de 18 de febrer de 2003)

La comunitat autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva en matèria
d’infància i família en virtut del que disposa l’article 10.14 de l’Estatut d’autonomia —
aprovat per la Llei orgànica 2/1983, d’11 de febrer— que integra el títol competencial
més ampli de l’acció i benestar social, a més de les competències —també exclusives i
estretament relacionades amb aquelles— en matèria de joventut i d’institucions
públiques de protecció i tutela de menors.
La matèria d’infància i família es troba regulada, entre d’altres, per les normes
següents:
- Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels
menors
- Llei 21/1987, d’11 de novembre, de modificació del Codi civil en matèria
d’adopció i d’altres formes de protecció de menors
- Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de
modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil
- Llei del Parlament de les Illes Balears 6/1995, de 21 de març, d’actuació de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en l’aplicació de les mesures judicials
sobre menors infractors
- Llei del Parlament de les Illes Balears 7/1995, de 21 de març, de guarda i
protecció dels menors desemparats
- Llei del Parlament de les Illes Balears 18/2001, de 19 de desembre, de parelles
estables
- Decret 16/1997, de 30 de gener, pel qual es crea l’Oficina de Defensa dels Drets
dels Menors de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Mereix atenció especial la Llei 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de
menors —aprovada en virtut del que estableix l’article 39 de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears—, que creà la Comissió Interinsular de Protecció de Menors, l’objecte
de la qual és unificar els criteris d’aplicació de la normativa vigent, planificar i avaluar
l’estratègia en matèria de protecció de menors que s’ha d’aplicar en l’àmbit de les Illes
Balears, amb facultats per interpretar i fixar els criteris d’aplicació de la normativa i per
formular propostes per assegurar la protecció social, econòmica i jurídica dels menors.
A més de per l’esmentada Llei 8/1997, la matèria d’infància i família ha estat
objecte de transferència als consells insulars mitjançant distintes lleis —com ara la Llei
12/1993, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials
i assistència social, i la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als
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consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social. No obstant això i amb
independència de la potestat reglamentària normativa sobre la matèria que li és
pròpia, es preveu que sobre les matèries que són objecte d’atribució als consells
insulars, el Govern de les Illes Balears es reserva les potestats, els serveis, les funcions i
les actuacions genèriques següents:
1. La coordinació dels consells insulars en l’exercici de la competència transferida.
2. La gestió de les estadístiques autonòmiques.
3. Dins l’àmbit autonòmic, l’estudi, la investigació, les publicacions, els congressos,
els plans de formació dels professionals, els programes experimentals i els plans
de promoció i protecció en la matèria.
4. La representació i les relacions amb altres comunitats autònomes, amb
l’Administració de l’Estat i amb els organismes internacionals i l’elaboració de
programes de cooperació amb aquests.
Atès que per a dur a terme les potestats, els serveis, les funcions i les actuacions
genèriques es considera necessària l’existència d’un òrgan tècnic consultiu en matèria
d’infància i família, el Govern de les Illes Balears, en el marc de les seves competències,
crea el Consell d’Infància i Família de les Illes Balears com a òrgan col·legiat adscrit a la
Conselleria de Benestar Social, de composició mixta i multidisciplinària, amb funcions
de consulta i proposta en la matèria.
L’òrgan que es crea mitjançant aquest Decret té com a objecte proposar al Govern
de les Illes Balears l’adopció de mesures —normatives, executives, de coordinació o
planificació— en l’exercici de les seves competències. Però, a més de les funcions de
consulta i proposta, atesa la seva composició multidisciplinària (que inclou advocats,
educadors socials, fiscals, funcionaris, jutges, pedagogs, psicòlegs, treballadors socials i
representants de les ONG que tenguin relació amb la matèria d’infància i família) es
configura com un espai de debat i cooperació entre les institucions i els distints àmbits
de la societat balear per tal de donar resposta a la problemàtica actual i/ o futura en
matèria d’infància i família.
Per tot això, d’acord amb el que estableix l’article 38.1 de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern de les Illes Balears, a proposta de la consellera de Benestar Social i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 14 de febrer de 2003

DECRET
Article 1. Objecte
1. Es crea el Consell d’Infància i Família de les Illes Balears, com a òrgan col·legiat de
composició mixta i multidisciplinària i adscrit a la conselleria competent en matèria
d’infància i família, amb l’objecte d’exercir funcions de consulta i proposta i de
constituir un fòrum de debat per promoure i facilitar la participació, la consulta i el
diàleg de totes les institucions i les entitats implicades en aquesta matèria.
2. Les seves competències, l’estructura i el règim de funcionament s’han d’adequar
a aquest Decret.
3. La seu del Consell d’Infància i Família de les Illes Balears és la mateixa de la
conselleria del Govern de les Illes Balears competent en matèria d’infància i família.
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4. L’Oficina de Defensa dels Drets del Menor ha de procurar, disposar i coordinar
l’aportació dels mitjans humans i materials necessaris per al bon funcionament del
Consell d’Infància i Família de les Illes Balears.
Article 2. Composició2
1. El Consell d’Infància i Família de les Illes Balears ha de tenir la composició
següent:
a. Presidència: la consellera de Serveis Socials i Cooperació.
b. Vicepresidència primera: la directora general de Menors i Famílies.
c. Vicepresidència segona: el director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor.
d. Vocals:
 Una persona en representació de cada consell insular.
 Una persona en representació de l’Ajuntament de Palma.
 Una persona en representació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears.
 Una persona en representació de la Conselleria d’Educació i Universitat del
Govern de les Illes Balears.
 Una persona en representació de la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears.
 Una persona en representació de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
o, si escau, de la conselleria amb competències en matèria de treball i
formació del Govern de les Illes Balears.
 Una persona en representació de l’Institut Balear de la Dona.
 Una persona en representació del Consell de Lesbianes, Gais, Trans,
Bisexuals i Intersexuals.
 Una persona en representació de la conselleria o l’organisme adscrit amb
competències en matèria d’elaboració d’estadístiques.
 Una persona en representació de la Delegació del Govern de l’Estat a les Illes
Balears.
 Una persona en representació del Col·legi Oficial d’Advocats de les Illes
Balears.
 Una persona en representació del Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes
Balears.
 Una persona en representació del Col·legi Oficial de Pedagogs de les Illes
Balears.
 Una persona en representació del Col·legi Oficial de Treballadors Socials de
les Illes Balears.
 Una persona en representació del Col·legi Oficial d’Educadors Socials de les
Illes Balears.
 Una persona en representació del Col·legi Oficial de Metges de les Illes
Balears.
 Una persona en representació del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes
Balears.
 Dues persones en representació de la Federació d’Entitats d’Atenció a la
Infància i Adolescència Balear.
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 Dues persones en representació d’associacions inscrites en el registre oficial
corresponent que tenguin relació amb la matèria d’infància i família i que
han de designar les mateixes ONG, d’acord amb el sistema que estableixin.
 Una persona en representació de les entitats col·laboradores en matèria
d’adopció internacional habilitades a les Illes Balears, designada pels titulars
d’aquestes entitats.
 Una persona en representació de la Universitat de les Illes Balears.
 Una persona en representació de les federacions d’associacions de pares i
mares d’alumnes de les Illes Balears.
 Tres persones en representació de l’alumnat del Consell Escolar de les Illes
Balears.
 Una persona menor d’edat en representació de cada consell insular que
tengui articulat el seu propi sistema de representació dels infants i els
adolescents de l’àmbit territorial.
 Una persona en representació del sindicat Confederació Sindical de
Comissions Obreres de les Illes Balears.
 Una persona en representació del sindicat Unió General de Treballadors de
les Illes Balears.
2. La designació dels vocals del Consell d’Infància i Família es farà mitjançant una
resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, a proposta de les entitats o
òrgans representats en el Consell, per un període màxim de quatre anys.
3. Les propostes i la resolució de designació dels vocals del Consell d’Infància i
Família han d’incloure un vocal titular i un vocal suplent per cada representació per als
casos de vacant, absència o malaltia.
4. Quan la naturalesa dels assumptes inclosos en l’ordre del dia ho aconselli, el
president o presidenta del Consell d’Infància i Família pot convidar experts i tècnics en
la matèria, que assistiran a les sessions amb veu però sense vot.
Article 3. Òrgans
Els òrgans del Consell d’Infància i Família de les Illes Balears són els següents:
a) La Presidència, a la qual corresponen dirigir i representar el Consell, convocar i
presidir les sessions del Ple, fixar l’ordre del dia, exercir el vot de qualitat en els
casos d’empat en les votacions i les funcions que li atribueixi el Reglament del
Consell.
b) Dues vicepresidències, a les quals corresponen substituir la Presidència —segons
el seu ordre— i exercir les funcions que li atribueixin la Presidència o el
Reglament del Consell.
c) El Ple, integrat per la totalitat dels membres del Consell, constitueix l’òrgan
col·legiat superior de decisió i formació de la voluntat del Consell, al qual
corresponen totes les funcions pròpies del Consell d’Infància i Família no
atribuïdes a altre òrgan.
d) La Comissió Permanent —la composició de la qual la determinarà el Reglament
del Consell—, a la qual corresponen les funcions pròpies del Consell d’Infància i
Família en els lapses de temps entre les reunions ordinàries del Ple del Consell,
sol·licitar a la Presidència la convocatòria de reunions extraordinàries, les
funcions atribuïdes pel Reglament del Consell i totes les que li delegui el Ple.
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e) Les comissions de treball que es creïn d’acord amb el que estableixi el
Reglament del Consell.
f) La Secretaria del Consell, que l’ha d’ocupar un funcionari adscrit a la conselleria
competent en matèria d’infància i família del Govern de les Illes Balears,
designat per la persona titular d’aquesta conselleria, que assistirà amb veu i
sense vot als òrgans del Consell.
Article 4. Funcions
1. Amb caràcter general, correspon al Consell d’Infància i Família de les Illes Balears
proposar i assessorar sobre les polítiques i les actuacions que es duguin a terme en
matèria d’infància i família des del Govern de les Illes Balears i promoure i facilitar la
participació de les institucions i entitats implicades en la matèria.
2. 3En particular, s’atribueixen al Consell d’Infància i Família de les Illes Balears les
funcions següents:
a. Informar, assessorar i formular propostes a la conselleria competent en matèria
d’infància i família del Govern de les Illes Balears sobre qüestions d’àmbit
autonòmic relatives a l’estudi, la investigació, les publicacions, els congressos,
els plans de formació del personal qualificat, els programes experimentals i els
plans de promoció i protecció en matèria d’infància i família.
b. En el cas que l’òrgan que els tramita ho consideri oportú, informar sobre els
avantprojectes de llei i sobre els avantprojectes de disposicions administratives
de caràcter general que afectin o puguin afectar les accions o les actuacions que
el Govern de les Illes Balears desenvolupa en matèria d’infància i família, i
formular-ne propostes.
c. Assessorar el Govern de les Illes Balears sobre la coordinació dels consells
insulars en l’exercici de les competències transferides i sobre la fixació, el
seguiment i l’avaluació de les directrius de compliment obligat per a aquesta
coordinació.
d. Assessorar i proposar les relacions amb altres comunitats autònomes, amb
l’Administració de l’Estat i amb organismes internacionals, i elaborar programes
de cooperació amb aquests organismes.
e. Estudiar i valorar les estadístiques autonòmiques en matèria d’infància i família,
i informar sobre els resultats.
f. Formular propostes i donar suport, si cal, a la Comissió Interinsular de Protecció
de Menors.
g. Vetllar per l’adequació dels recursos adreçats a la infància i la família.
h. Detectar les mancances de les diferents àrees en matèria de família i menors, i
proposar programes de millora.
i. Constituir un fòrum d’intercanvi i comunicació entre els organismes públics i la
societat illenca que permeti conèixer les demandes socials de les famílies de les
Illes Balears i anticipar respostes.
j. Emetre informes sobre les demandes, la situació i la qualitat de vida de la
infància de les Illes Balears.
k. Actuar com a òrgan permanent de recollida i anàlisi de la informació disponible
en matèria de polítiques públiques adreçades a les famílies o amb incidència en
la seva qualitat de vida.
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l. Proposar criteris d’actuació harmònics i coordinats que permetin trobar
col·laboracions de les polítiques públiques en assumptes que concerneixen les
famílies.
m. Fomentar i proposar trobades entre el personal qualificat i els experts en els
àmbits autonòmic, nacional i internacional, per facilitar l’intercanvi
d’experiències en assumptes que concerneixen les famílies.
n. Fer el seguiment dels desenvolupaments polítics a Europa que tenguin impacte
sobre la situació social, demogràfica i familiar illenca o la puguin afectar.
o. Mantenir relacions amb els distints organismes internacionals i nacionals que
tenguin encomanades funcions de promoció, suport i estudi en l’àrea de la
família, i establir un sistema de documentació d’accés públic de naturalesa
similar.
p. Fer propostes i col·laborar en el disseny i el seguiment dels plans estratègics
integrals de família, en els plans específics i integrals d’infància, i en altres línies
estratègiques que es proposin en el si del Consell d’Infància i Família de les Illes
Balears.
q. Vetllar de manera específica per la millora i el seguiment de propostes
adreçades als col·lectius en risc de vulnerabilitat o exclusió, considerant com a
subjectes de drets la infància i les unitats de convivència.
r. Vetllar per la coordinació adequada i efectiva de les diferents actuacions
relacionades amb la infància i la família, per aconseguir harmonitzar processos i
evitar la duplicitat de funcions.
s. Dur a terme qualsevol altra funció de suport i seguiment vinculada a la recollida
de dades en relació amb qualsevol matèria relacionada estrictament amb la
infància i la família de les Illes Balears per analitzar i difondre informació, produir
documentació, desenvolupar projectes de recerca i promoure la formació del
personal qualificat implicat, entre altres actuacions.
t. Dur a terme qualsevol altra funció que li encomani el Govern de les Illes Balears
en matèria d’infància i família o que li atribueixi la normativa vigent.
Article 5. Règim de funcionament
1. El Ple del Consell d’Infància i Família de les Illes Balears s’ha de reunir
semestralment amb caràcter ordinari i en sessió extraordinària quan el convoqui la
Presidència del Consell per iniciativa pròpia, quan ho consideri justificat o com a
conseqüència de la sol·licitud de la Comissió Permanent o d’una tercera part dels
membres del Consell.4
2. La convocatòria de les sessions del Ple del Consell d’Infància i Família i
l’aprovació de l’ordre del dia segons les propostes formulades pels membres del
Consell corresponen a la Presidència i s’ha d’acordar i comunicar a cada un dels
membres amb una antelació mínima de 48 hores. En la convocatòria cal indicar el lloc,
la data i l’hora de la reunió i l’ordre del dia.
3. Perquè el Ple del Consell d’Infància i Família de les Illes Balears es constitueixi
vàlidament en la primera convocatòria és necessari que concorrin la meitat més un
dels membres que el componen incloent-hi, necessàriament, les persones que
exerceixin la Presidència i la Secretaria del Consell. Si no queda constituït en la primera
convocatòria, s’ha de fixar una segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora
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després de la primera, en la qual serà suficient l’assistència d’una tercera part dels
membres del Consell, però entre els quals hi han de ser necessàriament les persones
que exerceixen la Presidència i la Secretaria del Consell.
4. Els acords s’han de prendre per majoria simple dels membres assistents. No
s’admet el vot per representació.
5. El Consell d’Infància i Família de les Illes Balears es regeix per les seves pròpies
normes de funcionament i, en allò no previst per aquestes, per la regulació dels òrgans
col·legiats prevista en la normativa autonòmica i, si pertoca, en la normativa estatal
relativa al règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA
El reglament d’organització i de funcionament del Consell d’Infància i Família de les
Illes Balears s’ha d’aprovar per l’acord de la majoria absoluta del Ple Consell en el
termini màxim de sis mesos des de la seva constitució.

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera
Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria d’infància i
família per dictar les disposicions que siguin necessàries per desplegar i executar
aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

7

