
Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior en allò
que s’oposin al que disposa aquest Decret, i expressament l’article 60 del Decret
119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les
escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària
i dels col·legis públics d’educació infantil i primària, i l’article 69 del Decret
120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels ins-
tituts d’educació secundària.

Disposició final primera
Desplegament

S’autoritza el conseller d’Educació i Cultura a dictar les disposicions que
siguin necessàries per aplicar i desplegar el que disposa aquest Decret.

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 29 d’abril de 2011

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs i Ferrà

— o —

Num. 9823
Decret 42/2011, de dia 29 d’abril, pel qual es crea l’IES Sant
Marçal, de Marratxí

La creació de centres públics correspon al Govern autonòmic, d’acord
amb l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, que desplega l’article 2 del títol I de l’Annex del Decret 120/2002,
de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels instituts d’edu-
cació secundària.

El progressiu augment d’alumnat per escolaritzar i l’alt índex de matrícu-
la que els darrers anys s’està donant a la zona evidencia la necessitat de dispo-
sar de nous centres educatius.

Atès tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 29 d’abril de 2011, 

Decret

Primer. Es crea l’institut d’educació secundària i batxillerat següent:

Codi del centre: 07014879
Denominació: IES Sant Marçal
Domicili: c/ de la Casa del Poble, s/n
Localitat: sa Cabaneta
Municipi: Marratxí

Disposició final primera
Es faculta el conseller d’Educació i Cultura perquè adopti les mesures

necessàries per a l’execució d’aquest Decret. 

Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al BOIB.

Palma, 29 d’abril de 2011

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

— o —

Num. 9828
Decret .43/2011, de dia 29 d’abril, pel qual es crea l’IES Santa
Maria, de Santa Maria del Camí

La creació de centres públics correspon al Govern autonòmic, d’acord
amb l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, que desplega l’article 2 del títol I de l’Annex del Decret 120/2002,
de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels instituts d’edu-
cació secundària.

El progressiu augment d’alumnat per escolaritzar i l’alt índex de matrícu-
la que els darrers anys s’està donant a la zona evidencia la necessitat de dispo-
sar de nous centres educatius.

Atès tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 29 d’abril de 2011, 

Decret

Primer. Es crea l’institut d’educació secundària següent:

Codi del centre: 07014909
Denominació: IES Santa Maria
Domicili: plaça d’Andreu Torrens, 4
Localitat: Santa Maria del Camí
Municipi: Santa Maria del Camí

Disposició final primera
Es faculta el conseller d’Educació i Cultura perquè adopti les mesures

necessàries per a l’execució d’aquest Decret. 

Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al BOIB.

Palma, 29 d’abril de 2011

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

— o —

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 9809

Decret 40/2011, de 29 d’abril, pel qual es crea la Comissió
Tècnica d’Investigació en Salut

La investigació i el desenvolupament tecnològic en matèria de salut són
tan importants avui en dia que no es pot entendre el progrés social o econòmic
al marge dels coneixements que genera la ciència i que s’apliquen mitjançant la
tecnologia.

La celeritat amb què apareixen els nous interrogants en una societat cada
vegada més complexa fan necessari un major desenvolupament i una coordina-
ció en matèria d’investigació en les ciències humanes i socials, amb la finalitat
de contribuir a la modernització de la societat i de donar resposta a tots aquests
interrogants.

Aquest repte exigeix la coordinació de tots els sectors implicats en la
innovació científica i el desenvolupament tecnològic i correspon a l’administra-
ció pública arbitrar una sèrie de mesures per fomentar la investigació.

L’article 44.2 de la Constitució espanyola estableix que els poders públics
han de promoure la ciència i la investigació. A més del marc legal estatal, l’ar-
ticle 30.44 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de la Llei
orgànica 2/1983, de 25 de febrer, que aprova l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, atribueix a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matè-
ria de recerca, innovació i desenvolupament científic i tècnic.

En l’exercici de les seves competències, el 20 de febrer de 2009, el
Consell de Govern de les Illes Balears va aprovar el Pla de Ciència, Tecnologia
i Innovació de les Illes Balears 2009-2012, que estableix l’àmbit de la biomedi-
cina i ciències de la salut com un dels mercats d’activitats estratègiques que han
d’orientar les línies d’actuació i de finançament del Pla.

Així mateix, el Consell de Govern de les Illes Balears va aprovar el pri-
mer Pla Estratègic de les Illes Balears d’Investigació en Salut 2010-2013, ela-
borat per la Conselleria de Salut i Consum que recull, entre d’altres, una línea
estratègica per establir un sistema d’assessorament de la investigació per pren-
dre decisions sobre l’activitat investigadora en salut. 
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Dins la línia estratègica esmentada es preveu la creació d’una comissió
tècnica d’investigació, amb la finalitat de tenir assessorament sobre les activi-
tats cientificotècniques que s’han dut o s’han de dur a terme en la investigació
en salut a les Illes Balears. Per al compliment d’aquest objectiu s’han de realit-
zar les accions següents:

- Constituir la Comissió Tècnica d’Investigació, formada pels respon-
sables d’investigació de les gerències i de les fundacions.

- Definir les funcions de la Comissió.
- Planificar l’operativitat de la Comissió amb tres reunions anuals,

com a mínim. 
L’article 31.4 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, atribueix a la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament
legislatiu i l’execució en matèria de salut i sanitat. Dins aquest marc, el Decret
10/2010, de 9 de març, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen
les competències i l’estructura orgànica de les conselleries de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Conselleria de
Salut i Consum, concretament a la Direcció General d’Avaluació i Acreditació,
l’exercici de les competències en matèria de polítiques de formació, d’investi-
gació i d’informació sanitària.

Per tot el que s’ha exposat, a proposta del conseller de Salut i Consum i
havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de dia 29 d’abril de 2011,

DECRET

Article 1
Objecte

Aquest Decret té per objecte la creació de la Comissió Tècnica
d’Investigació en Salut, així com la determinació de les seves funcions, compe-
tències, organització, funcionament i règim jurídic.

Article 2
Concepte i naturalesa jurídica

1. La Comissió Tècnica d’Investigació en Salut és un òrgan col·legiat,
de caràcter consultiu, encarregat d’assessorar tècnicament la Conselleria de
Salut i Consum, mitjançant la Direcció General d’Avaluació i Acreditació, així
com d’orientar el Servei de Salut en les àrees d’investigació i desenvolupament
en matèria sanitària.

2. La Comissió Tècnica d’Investigació en Salut s’adscriu a la
Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears.

Article 3
Funcions

La Comissió Tècnica d’Investigació en Salut ha d’exercir les funcions
següents:

a) Valorar les necessitats d’investigació i desenvolupament i proposar
les línies de recerca prioritàries en matèria sanitària.

b) Avaluar i informar sobre la qualitat dels plans i programes d’investi-
gació, i aportar les millores necessàries.

c) Estimular la presentació de projectes a convocatòries competitives.
d) Assessorar sobre els indicadors necessaris per avaluar la producció

científica, en tots els seus aspectes:
- Ajust a les línies prioritàries.
- Consideració dels aspectes ètics, legals i de gènere.
- Transferència dels coneixements i patents derivats de la recerca.
- Difusió i impacte en la comunitat científica.
- Producció i eficiència.
e) Proposar l’estructura de les memòries d’investigació.
f) Avaluar els continguts de les memòries d’investigació i proposar les

millores pertinents.
g) Avaluar anualment els resultats de la investigació en matèria de salut

realitzada a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
h) Assessorar sobre les necessitats de formació en metodologia d’in-

vestigació i valorar els plans que es proposin.
i) Assessorar en l’elaboració del pla de qualitat d’investigació.
j) Qualsevol altra funció, de l’àmbit de la seva competència, que li

encomani l’òrgan al qual està adscrita.

Article 4
Composició

La Comissió Tècnica d’Investigació en Salut està composta pels membres
següents:

1. El president, que ha de ser la persona titular de la Direcció General
d’Avaluació i Acreditació.

2. El vicepresident, que ha de ser la persona que exerceix de cap del
Servei de Formació i Investigació de la Direcció General d’Avaluació i
Acreditació.

3. Els vocals que han de ser:
a) Un representant del Servei de Salut.
b) Un representant de cada gerència del Servei de Salut, que serà pre-

ferentment el cap d’Investigació de la Gerència.
c) Un representant de la Direcció General de Salut Pública i

Participació o de l’Agència de Salut Pública. 
d) El director de la Fundació Mateu Orfila d’Investigació en Salut de

les Illes Balears. 
e) El director executiu de la Fundació d’Investigació Sanitària de les

Illes Balears Ramon Llull. 
f) Un representant de l’institut que realitza investigació en matèria

sanitària a les Illes Balears  
g) Un representant de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes

Balears.
h) El president del BioCluster (BIOIBAL).
i) El president del Comitè d’Ètica a la Investigació de les Illes Balears. 
j) El responsable de coordinació d’investigació clínica de les Illes

Balears.
4. El secretari, amb veu i sense vot, que ha de ser un funcionari de la

Conselleria de Salut i Consum. 

Article 5
Funcions de la presidència

A la presidència li correspon:
a) Ocupar la representació de la Comissió davant els altres i exercir les

accions que li pertoquen.
b) Disposar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries

i fixar l’ordre del dia.
c) Presidir les sessions de la Comissió, dirigir i moderar els debats i

suspendre’ls per causes justificades.
d) Visar les actes i les certificacions dels acords de la Comissió i vetllar

per l’exacte compliment d’aquests.
e) Aquelles que li atribueixen les normes de règim intern.

Article 6
Funcions de la vicepresidència
A la vicepresidència li correspon substituir el president en cas de vacant,

d’absència, malaltia o qualsevol altra causa legal, així com l’acompliment d’a-
quelles funcions que el president expressament li delega.

Article 7
Funcions de la secretaria

1. A la secretaria li correspon:
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, atenent les peticions formulades.
c) Preparar les reunions de la Comissió i estendre les actes de les ses-

sions corresponents.
d) Registrar i controlar les actes, els acords i tota la documentació rela-

tiva a la Comissió.
e) Les altres que li siguin conferides i que siguin necessàries per al

compliment de les anteriors.
2. El secretari pot ser substituït en cas de vacant, absència, malaltia o

qualsevol altra causa legal, per un vocal que ha de ser designat expressament per
a cada reunió pel president de la Comissió.

Article 8
Funcions dels vocals
Correspon als vocals:
a) Participar en els debats de les sessions de la Comissió. 
b) Formular propostes, precs, preguntes i aportacions a través de la secre-

taria de la Comissió.
c) Exercitar el seu dret a vot. 

Article 9
Règim de funcionament

1. La Comissió Tècnica d’Investigació en Salut s’ha de reunir amb
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caràcter ordinari, com a mínim, una vegada cada quatre mesos.

2. Es pot reunir, amb caràcter extraordinari per iniciativa del president,
o quan ho sol·licitin, mitjançant petició raonada, com a mínim, un terç dels seus
membres.

3. Així mateix, ha d’ajustar-ne l’actuació i el funcionament al que esta-
bleix en matèria d’òrgans col·legiats la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, així com al que disposa la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense perju-
dici que n’elabori el propi reglament de funcionament intern. 

Article 10
Convocatòria i votacions

1. Per a la vàlida constitució de la Comissió, a efectes de realització de
les sessions, deliberacions i presa d’acords s’ha de requerir, en primera convo-
catòria, la presència del president i el secretari o, si n’és el cas, d’aquells que els
substitueixen i la de, com a mínim, la meitat dels seus membres.

2. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la
primera, basta l’assistència del president, del secretari i la d’un terç dels mem-
bres que la composen.

3. Les sessions ordinàries han de ser convocades pel president amb una
antelació mínima de set dies i, per a les sessions extraordinàries, de dos dies. La
convocatòria ha d’indicar el lloc, el dia, l’hora i l’ordre del dia de la reunió.

4. Els membres de la Comissió poden proposar al president els punts de
l’ordre del dia que considerin adients, fins a una setmana abans de la convoca-
tòria.

5. El president, d’ofici o a instància d’una tercera part dels membres de
la Comissió, pot incorporar a les reunions, amb veu però sense vot, aquelles per-
sones que, pels seus coneixements i mèrits personals o professionals, es consi-
derin idònies per tractar assumptes concrets o per fer aportacions als treballs de
la Comissió. 

6. Els acords han de ser adoptats per majoria simple dels membres pre-
sents i, en cas d’empat, decideix el vot del president.

7. De cada sessió s’ha d’estendre acta, la qual es sotmetrà a aprovació
a la sessió següent.

Article 11
Nomenament i cessament dels membres

1. Els membres d’aquesta Comissió han de ser nomenats i separats mit-
jançant resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria de
salut, a proposta vinculant de les institucions representades.

2. Els cessaments s’han de produir una vegada transcorreguts quatre
anys des de la designació, o si hi concorre alguna de les causes destacades a l’a-
partat 4 d’aquest article, i poden ser designats novament per a períodes poste-
riors. 

3. En el mateix acte de nomenament dels vocals, s’han de nomenar els
seus suplents per als casos d’absència, malaltia, vacant o qualsevol altra causa
legal, prèvia proposta de les institucions representades, mitjançant resolució de
la persona titular de la conselleria competent en matèria de salut.

4. Els vocals han de cessar per qualsevol de les causes següents:
a) Per finalització del seu mandat.
b) Per renúncia.
c) Per incapacitat permanent o per mort.
d) Per substitució acordada per la institució a la qual pertany.
e) Per incompatibilitat sobrevinguda.
f) Per inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic declarada per reso-

lució judicial ferma.

Article 12
Grups de treball

1. Per al desenvolupament de les seves funcions, la Comissió Tècnica
d’Investigació en Salut pot constituir els grups de treball que considerin conve-
nients.

2. La Comissió pot demanar la col·laboració dels equips tècnics de les
administracions, les institucions i les entitats que hi formen part o, quan sigui
necessari, d’altres especialistes en les matèries pròpies de la Comissió.

Article 13
Règim econòmic

1. Els membres de la Comissió no reben cap remuneració per l’exerci-
ci de les seves funcions, excepte les dietes i les indemnitzacions que, per raó del
servei, els puguin correspondre, d’acord amb la normativa vigent.

2. La Direcció General d’Avaluació i Acreditació ha de facilitar els mit-
jans personals i materials necessaris per assegurar el correcte funcionament de
la Comissió.

Disposició final primera
Reglament intern

En el termini màxim de 2 anys, des de l’entrada en vigor d’aquest Decret,
la Comissió Tècnica d’Investigació en Salut ha d’aprovar el seu reglament de
règim intern, que ha de regular l’organització, el funcionament i el règim jurí-
dic de la Comissió. 

Disposició final segona
Desenvolupament

S’autoritza el conseller de Salut i Consum per dictar les disposicions
necessàries per al desenvolupament del que estableix aquest Decret.

Disposició final tercera
Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 29 d’abril de 2011

El president
Francesc Antich i Oliver

El conseller de Salut i Consum 
Vicenç Thomàs i Mulet

— o —

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 9819

Decret 41/2011, de 29 d’abril, regulador dels serveis d’admissió i
control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i
recreatives

PREÀMBUL

I

L’article 13 de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les lli-
cències integrades d’activitat de les Illes Balears, estableix que totes les activi-
tats i les instal·lacions que hi estiguin vinculades han de ser projectades, ins-
tal·lades, utilitzades, mantingudes i controlades de manera que assoleixin els
objectius de seguretat i qualitat ambiental que determina la legislació vigent i
han de complir les condicions generals de funcionament establertes en el permís
o en la llicència, com també la resta de normativa d’aplicació. Per tant, la segu-
retat i la qualitat ambiental es configuren com a principis predicables de qual-
sevol activitat d’espectacle públic o recreativa, sobretot en les activitats d’oci
com ara discoteques, sales de ball o esdeveniments multitudinaris, en què, per
diverses circumstàncies, es poden produir situacions que posen en perill la segu-
retat de les persones i els béns, com ha ocorregut malauradament en algunes
ocasions.

Per fer front a aquesta problemàtica, diverses comunitats autònomes han
dictat regulacions dels serveis de control d’admissió i d’ambient intern dels
esmentats centres d’oci i de les activitats de risc potencial, com una garantia més
de la seguretat de les persones usuàries d’aquestes instal·lacions. 

A les Illes Balears, l’article 39 de la Llei 16/2006 disposa que les perso-
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