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Seguidament us transcric la Resolució del Conseller Executiu del Departament
de Sanitat i Benestar Social, de data 14 de juliol de 2005:

"Vista la sol-licitud presentada per la Sra. Antonia Ramón Costa, amb DNI núm.
41454500-J, presidenta de I'entitat Plataforma Sociosanitaria de las Pitiusas,
amb CIFG57158271, la qual demana en representació d'aquesta entitat
I'autorització de funcionament com a Centre, es detallen els següents

FETS

PRIMER. Segons queda reflectit a I'expedient que hi ha al Departament de
Sanitat i Benestar Social del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, I'entitat
Plataforma Sociosanitaria de las Pitiusas consta inscrita al Registre Insular de
Serveis Socials d'Eivissa i Formentera amb el núm. 601.

SEGON. A I'article 2 deis Estatuts de la Plataforma Sociosanitaria de las
Pitiusas s'estableixen quins són els seus fins:

... 1. La coordinación de las actividades de todas las asociaciones que la
componen, reuniéndolas en su seno, siempre que persigan los objetivos Socio-
sanitarios.
2. La defensa de los derechos de todos los Asociados.
3. La planificación, coordinación y gestión de las acciones, reivindicaciones y
servicios tendentes a la mejora de las condiciones de vida de tos Asociados.
4. Velar por la inserción social y laboral de las personas enfermas,
discapacitados, emigrantes, y familiares de los Asociados.
5.- La promoción y dirección de estudios, programas e investigaciones en
relación con la problemática de las Asociaciones.
6. El fomento de la sensibilización, coordinación y divulgación de cuantas
gestiones puedan ayudar a los Asociados.
7. Representar a las Asociaciones, asociadas a la Plataforma ante las
instituciones y organismos gubernamentales, sin perjuicio, de que cada
asociación tiene y debe tener el derecho a su propia reivindicación.

TERCER. En data 26 d'abril de 2005, segons consta al document amb registre
d'entrada núm. 9581, la Sra. Antónia Ramon Costa sol-licitá a aquest Consell
Insular I'autorització de funcionament com a centre, segons el que preveu el
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Decret 66/1999, de 4 de juny, pel qual s'aprova el Reglament regulador del
Sistema Balear de Serveis Socials.

QUART. En data 27 d'abril de 2005, es requereix a la Plataforma Sociosanitaria
de las Pitiusas I'aportació de la documentació necessária per a la tramitació de
I'autorització de funcionament com a centre, que és la que determinen els
articles 19 i 20 del Decret 66/1999, de 4 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament regulador del Sistema Balear de Serveis Socials, relatius a
I'autorització previa i a I'autorització definitiva per a la construcció de Centres
de Serveis Socials, trasllat de la ubicació, així com la modificació substancial de
I'establiment o de la seva capacitat assistencial, documentació que
posteriorment es va trametre al Departament de Sanitat i Benestar Social
d'aquesta Corporació.

CINQUE. En data 18 de maig de 2005, els técnics del Departament de Sanitat ¡
Benestar Social d'aquest Consell Insular es traslladaren a la seu de la
Plataforma Sociosanitaria de las Pitiusas, per tal d'inspeccionar les seues
installacions i verificar els serveis que duen a terme, i varen poder constatar
que es tractava d'un local situat al carrer de Madrid, núm. 52, del municipi
d'Eivissa, lIogat per I'Ajuntament d'Eivissa, el qual ha cedit el seu ús a la
Plataforma Sociosanitaria en virtut d'un conveni de col·laboració, dins del qual
es distribueixen sis despatxos d'ús administratiu, tres sales polivalents (una
destinada a xerrades i tallers i les altres dues a terápies grupals i fisioterápia),
dos banys i una zona de recepció. La Plataforma Sociosanitaria de las Pitiusas
s'utilitza com un espai comú i punt de cooperació amb desset associacions que
tenen darrere un gran nombre de persones implicades com són els mateixos
malalts, els seus familiars, voluntaris, representants de les associacions,
personal administratiu, treballadors socials, psicólegs .... en conseqüéncia, la
Plataforma Sociosanitaria ha creat una seu en la qual cooperen i col-laboren
aquestes desset associacions, utilitzen un espai comú on s'utilitzen les
dependéncies abans esmentades per desenvolupar les activitats que estimin
convenients. Per altra banda, es va poder constatar, en aquesta inspecció,
I'existéncia d'una serie de deficiéncies com són:

- s61no antilliscant
- manca de baranes a nivell de passadissos i zones de potencial perill de

caigudes
- mobles en zones de passadissos

manca d'adopció de mesures de prevenció d'incendis, com són
extintors, indicadors de sortides d'emergéncia.

Es va comunicar a aquesta entitat la necessitat d'esmenar aquestes
deficiéncies, així com I'aportació de documentació complementaria.



SISE. En data 29 de juny de 2005, els técnics del Departament de Sanitat i
Benestar Social del Consell Insular es traslladaren de nou a la seu de la
Plataforma Sociosanitaria i varen poder comprovar que s'havien esmenat les
deficiencles detectades: s'havien instal·lat els extintors, hi havia indicadors de
sortida, s'havien col·locat baranes a les zones de perill potencial, s'havien
instal·lat els materials antilliscants a les zones de fisioterápia, els banys estaven
adaptats a les condicions de les persones usuaries, i tota la documentació
complementaria que s'havia aportat a aquest Departament era la correcta.

Als anteriors fets els són d'aplicació els següents

FONAMENTS OE ORET

PRIMER. La normativa que resulta aplicable a la present resolució esta
continguda en el Decret 66/1999, de 4 de juny (8018 núm. 77, de 15 de juny de
1999), pel qual s'aprova el Reglament regulador del Sistema Balear de Serveis
Socials, dins el qual es regula, entre altres punts, el réqirn de concessions
d'autoritzacions, tant per a la construcció de centres de serveis socials, com per
al funcionament de serveis de serveis socials (Titol IV, Capitol i).

SEGON. Els articles 17, 19 i 20 del Decret 66/1999, de 4 de juny, atribueixen la
competencia per resoldre la concessió d'aquestes autoritzacions al director
general competent en materia d'acció social. Vist que la Llei 14/2001, de 29
d'octubre (BOI8 núm. 135, de 10/11/2001), d'atribució de competéncíes als
consells insulars en materia de serveis socials i de seguretat social, preveu que
el Consell Insular d'Eivissa i Formentera se subroqará, a partir de I'efectivitat de
I'atribució de cornpetencies, el dia 1 de gener de I'any 2002 en els drets i les
obliqacions de I'administració de les IlIes Balears relatius a les cornpetencies
transferides.

TERCER. Vist que l'article 2 punt a) de la Llei 14/2001, de 29 d'octubre,
estableix que els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera assumeixen, en concepte de própies, de conformitat amb el que
disposen els articles 39 de l'Estatut d'Autonomia de les IlIes Balears i
concordants de la Llei reguladora deis consells insulars, la funció executiva i la
gestió en materia de control administratiu d'entitats, serveis i centres de serveis
socials i en especial, entre altres, I'autorització de serveis i centres de serveis
socials, dins el seu árnbit territorial, aixl com la qualificació d'entitat
col·laboradora.

QUART. Vist I'article 3 punt a) i b) de la L1ei 14/2001, de 29 d'octubre, que
estableix que eís consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera exerciran, amb subjecció a la legislació reguladora del Sistema



balear de serveis socials vigent en cada moment, les funcions de tramitació i
resolució deis procediments d'atorgament, modificació i revocació
d'autoritzacions administratives, incloses la tramitació i la resolució deis
recursos administratius contra els actes i els acords dictats pels seus órgans i,
entre altres, I'atorgament d'autorització previa per a la construcció de centres
de serveis socials, trasllat de la ubicació, així com la modificació substancial de
I'establiment o de la seva capacitat assistencial, i d'altra banda, I'atorgament
d'autorització definitiva per a la construcció de centres de serveis socials,
trasllat de la ubicació, així com la modificació substancial de I'establiment o de
la seva capacitat assistencial.

CINQUE. Vist el Decret de Presidencia de data 27 de rnarc de 2004, en que es
nomena el Sr. Vicent Serra Ferrer Conseller Executiu del Departament de
Sanitat i Benestar Social del Conselllnsular d'Eivissa i Formentera.

SISE. Vistos els informes favorables deis técnics adscrits al Departament de
Sanitat i Benestar Social del Consell Insular d'Eivissa i Formentera de data 29
de juny de 2005, en els quals es constata que I'entitat Plataforma
Sociosanitaria de las Pitiusas compleix amb tots els requisits relatius a la
normativa vigent sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectóniques i
sobre les condicions de protecció contra incendis, vist I'informe favorable de la
técnica jurídica del Departament de Sanitat i Benestar Social de data 30 de juny
de 2005, en el qual s'informa que s'ha presentat tota la documentació que
exigeixen els articles 19 i 20 del Decret 66/1999, de 4 de juny (BOIB núm. 77,
de 15 de juny de 1999), pel qual s'aprova el Reglament regulador del Sistema
Balear de Serveis Socials, per tal que I'esmentada entitat obtengui I'autorització
previa i I'autorització definitiva com a centre de serveis socials i, vist I'informe
de proposta de resolució del Cap de Secció de I'esmentat Departament de data
30 de juny de 2005.

Per tot I'exposat anteriorment, en ús de les atribucions que m'atorga la
normativa vigent, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Concedir I'autorització previa com a centre de serveis socials a I'entitat
Plataforma Sociosanitaria de las Pitiusas, regulada a I'article 19 del Decret
66/1999, de 4 de juny, pel qual s'aprova el Reglament regulador del Sistema
Balear de Serveis Socials.

2. Concedir I'autorització definitiva com a centre de serveis socials a I'entitat
Plataforma Sociosanitaria de las Pitiusas, regulada a I'article 20 de I'esmentat
Decret, amb el número de registre 601/1.



-- ,

Informar-vos que la concessió d'aquestes autoritzacions no eximeixen de
l'obtenció d'altres llicéncies o autoritzacions que pugui exigir la resta de la
normativa vigent.

Notificar aquesta resolució a I'entitat Plataforma Sociosanitaria de las Pitiusas."

La present resolució no exhaureix la via administrativa, per la qual cosa contra
aquesta podreu interposar recurs d'alcada davant la presidencia del Consell
Insular d'Eivissa i Formentera en el termini d'un mes comptador a partir del dia
següent al de recepció de la present notificació, tot d'acord amb I'art. 107, 114 i
115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de réqim jurídic de les
administracions publiques i del procediment administratiu comú, en relació a
I'art. 22.3 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de Con se lis Insulars, i a I'article
148.2 del Reglament orqánic del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, aprovat
definitivament per acord plenari de data 20 de febrer de 2004 (8018 núm. 32,
de 06-03-2004). El recurs s'haurá de presentar al Registre General d'aqeust
Consell Insular o a les dependéncies a que es refereix I'art. 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, i s'entendrá desestimat quan no s'hagi
resolt i notificat en el termini de tres mesos, comptant des de l'enderná de la
seva presentació, d'acord amb I'article 115.2 de I'esmentada lIei de
procediment. En aquest cas quedara oberta la via contenciosa administrativa,
tot aixó sense perjudici d'utilitzar qualsevol altre recurs o acció que considereu
pertinent.

./

Antoni Riera 8uforn
Eivissa, 14 de juliol de 2005


