
Article 36
De les sancions a la persona mediadora

Les sancions són les següents:

a) Les infraccions lleus se sancionen amb una advertència al mediador
familiar per escrit.

b) Les infraccions greus se sancionen mitjançant la inhabilitació de la per-
sona mediadora durant un període d’un dia fins a un any.

c) Les infraccions molt greus se sancionen imposant a la persona medi-
adora la inhabilitació durant un període d’un any fins a cinc anys.

Article 37
Gradació de les sancions a la persona mediadora

Per a la gradació de les sancions s’han de tenir en compte especialment les
circumstàncies següents:

a) La intencionalitat de l’infractor.
b) La reiteració de la conducta infractora i la reincidència.
c) Els perjudicis causats, així com la naturalesa de la situació de risc gen-

erada o mantenguda en relació amb les persones o els béns.
d) La transcendència econòmica i social dels fets, així com el nombre d’a-

fectats per la conducta infractora.
e) L’incompliment de les advertències i dels requeriments formulats pel

Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears.
f) La reparació espontània dels danys causats o el compliment espontani

de la legalitat per part de l’infractor, sempre que es produeixi abans de la res-
olució del procediment sancionador.

Article 38
De les infraccions dels centres de mediació

Són infraccions dels centres de mediació creats d’acord amb els requisits
d’aquesta llei:

a) No estar inscrits en el Registre de Centres del Servei de Mediació
Familiar de les Illes Balears.

b) No disposar d’un llibre de registre de mediadors del centre, així com no
complimentar-lo ni actualitzar-lo.

c) Inscriure en el llibre de registre de mediadors del centre persones no
inscrites prèviament en el Registre de Mediadors del Servei de Mediació
Familiar de les Illes Balears.

d) No disposar d’un llibre de registre d’usuaris del centre, així com no
complimentar-lo ni actualitzar-lo.

e) Faltar a la confidencialitat sobre la identitat de les persones registrades
en el llibre d’usuaris.

f) No trametre al Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears la
memòria anual de les activitats dutes a terme pel centre de mediació.

g) No donar publicitat als preus dels serveis de mediació.
h) Prestar serveis de mediació intentant ocultar la seva vertadera naturale-

sa amb la finalitat d’eludir l’aplicació de la legislació vigent.

Article 39
Tipus d’infracció dels centres de mediació

1. Són infraccions lleus:

a) No tenir complimentat correctament ni actualitzat el llibre de registre
d’usuaris del centre.

b) No tenir complimentat correctament ni actualitzat el llibre de registre
de mediadors del centre.

c) No donar suficient publicitat als preus dels serveis de mediació.
d) No trametre al Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears la

memòria anual.

2. Són infraccions greus:

a) No disposar del llibre de registre de mediadors del centre.
b) No disposar del llibre de registre d’usuaris del centre.

3. Són infraccions molt greus:

a) Prestar serveis de mediació intentant ocultar la seva vertadera naturale-
sa amb la finalitat d’eludir l’aplicació de la legislació vigent.

b) Realitzar l’activitat de centre de mediació sense estar inscrits prèvia-
ment en el Registre de Centres del Servei de Mediació Familiar de les Illes
Balears.

c) Tenir inscrits en el llibre de registre de mediadors del centre profes-
sionals no inscrits en el Registre de Mediadors del Servei de Mediació Familiar
de les Illes Balears.

d) Faltar a la confidencialitat sobre la identitat de les persones registrades
en el llibre d’usuaris.

Article 40
De les sancions als centres de mediació

1. Per infraccions lleus es poden imposar les sancions de:
a) Advertència per escrit.
b) Multa de 300,506 euros a 6.010,121 euros.

2. Per infraccions greus es pot imposar multa de 6.010,127 euros a

30.050,605 euros.

3. Per infraccions molt greus es pot imposar multa de 30.050,611 euros a
120.202,402 euros.

4. Les infraccions greus i les molt greus poden determinar la imposició
d’aquestes sancions accessòries:

a) Suspensió temporal de l’autorització per actuar com a centre de
mediació durant un període d’un any a un màxim de cinc anys.

b) Tancament definitiu del centre.

5. Per a la gradació en la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte
el que estableix l’article 37.

6. Les quanties fixades en aquest article poden ser revisades pel Govern
de les Illes Balears d’acord amb la Llei autonòmica 4/1999, de 31 de maig, reg-
uladora de la funció inspectora i sancionadora en matèria de serveis socials.

Article 41
Prescripció

Les infraccions i les sancions previstes en aquesta llei prescriuen en els
terminis i d’acord amb les regles de còmput que fixa la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Article 42
Potestat sancionadora

L’exercici de la potestat sancionadora en la matèria que és l’objecte
d’aquesta llei s’ha d’exercir de conformitat amb el procediment previst en la
Llei 4/1999. En allò no previst en aquesta llei s’ha de seguir el que estableix la
Llei 30/1992, sense perjudici de les accions civils i penals que hi pertoquin.

Disposició addicional única

S’han de desplegar reglamentàriament totes les normes relatives a 1) l’or-
ganització del Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears; 2) l’organ-
ització, el funcionament i la publicitat del Registre de Mediadors i del Registre
de Centres de Mediació de Col·legis Professionals i d’Entitats Públiques o
Privades; 3) la capacitació de mediadors i les seves obligacions administratives
amb el Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears; 4) els requisits de
creació i organització que han de complir els centres de mediació per inscriure’s.
Així com totes les normes el desplegament reglamentari de les quals sigui nec-
essari.

Disposició final primera

S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta del conseller
o de la consellera titular del departament que tengui competència en matèria de
família i en un termini no superior a sis mesos, dicti les disposicions necessàries
per al desplegament i l’execució d’aquesta llei.

Disposició final segona

Aquesta llei entra en vigor als vint dies d’haver estat publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, vin-i-dos de novembre de dos mil sis

EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou

— o —

Num. 21510
Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les
Illes Balears

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La societat actual és l’anomenada societat del coneixement i de la infor-
mació. I les administracions públiques tenen l’obligació de facilitar l’accés a tot
tipus d’informació i de coneixements en condicions d’igualtat, evitant, en la
mesura que sigui possible, l’aparició de la fractura digital que suposa no tenir
aquest accés als diferents nous mitjans tecnològics.

Com ja va ser reconegut al seu dia per la mateixa UNESCO (Organització
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de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura), la llibertat, el
progrés i el desenvolupament de la societat i dels individus són valors humans
fonamentals. Una societat democràtica s’aconsegueix formant els ciutadans en
l’exercici dels seus drets democràtics, facilitant-los l’accés lliure a la informa-
ció, al coneixement, al pensament i a la cultura, perquè puguin prendre decisions
personals i desenvolupar un paper actiu en la vida social.

La biblioteca pública, l’accés local cap al coneixement, proporciona les
condicions bàsiques per aprendre al llarg dels anys, per decidir lliurement i pel
desenvolupament cultural de l’individu i dels col·lectius. D’aquesta manera,
esdevé un agent essencial per aconseguir la pau, el benestar i el diàleg intercul-
tural.

Aquest repte exigeix als poders públics l’aprovació d’una llei del Sistema
Bibliotecari de les Illes Balears que permeti potenciar els instruments que pro-
porciona la societat de la informació per posar els recursos bibliotecaris de les
Illes Balears a l’abast de tothom, i perquè aquests recursos s’adeqüin a les pau-
tes establertes als diversos manifests, pautes i recomanacions internacionals
sobre els serveis de biblioteca, com són: de l’any 1994, el Manifest
IFLA/UNESCO (IFLA: Federació Internacional d’Associacions de
Bibliotecaris i Biblioteques) per a la biblioteca pública; les directrius IFLA de
l’any 2001, per al desenvolupament del servei de biblioteques públiques; la
Resolució del Parlament Europeu de 23 d’octubre del 1998, sobre el paper de
les biblioteques en la societat moderna; la Resolució, també del Parlament
Europeu, de 13 de març del 1997, sobre la societat de la informació, la cultura i
l’educació; les pautes del Consell d’Europa i d’EBLIDA (Comitè Europeu
d’Associacions de Bibliotecaris, d’Informació i Documentació) de gener del
2000, sobre la política i la legislació bibliotecària a Europa; la Resolució del
Consell de la Unió Europea de 25 de juny del 2002, sobre conservar la memò-
ria del demà i els continguts digitals per a les generacions futures; de l’any 1999,
la Declaració sobre biblioteques i llibertat intel·lectual de la IFLA/FAIFE
(Comitè pel Lliure Accés a la Informació i per la Llibertat d’Expressió); el
Manifest sobre Internet de la IFLA/FAIFE de l’any 2002; el Manifest
IFLA/UNESCO sobre la biblioteca escolar de l’any 1999; la Declaració
d’Alexandria sobre l’alfabetització informacional i l’aprenentatge al llarg de la
vida al Fòrum IFLA/UNESCO de la Societat de la Informació de l’any 2005;
així com el compromís de les ciutats i els governs locals per al desenvolupament
de l’Agenda 21 de la Cultura de l’any 2004.

La Constitució Espanyola, a l’article 46, determina que és tasca dels
poders públics garantir la conservació i promoure l’enriquiment del patrimoni
històric, cultural i artístic dels pobles d’Espanya i dels béns que l’integren, sigui
quin sigui el seu règim jurídic i de titularitat.

Aquesta llei del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears proposa atendre
la necessitat d’establir un medi adequat per al desenvolupament de les bibliote-
ques en el territori de les Illes Balears, basat en el principis de coordinació i
col·laboració entre les administracions públiques, les institucions i els titulars
privats, amb la finalitat de proporcionar un sistema bibliotecari coherent basat
en l’aprofitament eficient de tots els recursos, ja siguin econòmics, culturals,
d’informació, d’equipaments o de personal. Vol establir un marc de relació i
cooperació entre les biblioteques que hi ha en el territori de les Illes Balears,
entenent que l’agrupació d’esforços i de recursos en una mateixa direcció en
beneficia a cadascuna i millora els serveis que aporten als ciutadans i a les ins-
titucions als quals serveixen.

L’estructuració del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears es basa en
l’organització administrativa pròpia de les Illes Balears, amb l’objectiu d’acon-
seguir un sistema de lectura pública eficient i a l’abast de qualsevol persona que
habiti a les Illes Balears.

Desenvolupa les normes següents:
- L’article 148 de la Constitució Espanyola, d’atribució de competències

a les comunitats autònomes.
- El títol II de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que estableix les

competències de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de cul-
tura, biblioteques, hemeroteques i patrimoni històric.

- La Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als con-
sells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’a-
nimació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports.

- La Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes
Balears.

II

La llei s’estructura en nou títols que contenen seixanta-tres articles, qua-
tre disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, una disposició
derogatòria i dues disposicions finals.

El títol I tracta de les disposicions generals on s’especifica l’objecte, l’àm-
bit i els conceptes de biblioteca, de col·lecció i de centres de documentació que
desenvoluparà la llei, i l’accés als registres culturals i d’informació.

El títol II fa referència al Sistema Bibliotecari de les Illes Balears com el
conjunt organitzat de biblioteques, òrgans i serveis bibliotecaris de les Illes
Balears, destacant la implicació de totes les diverses administracions públiques.

Es crea la Biblioteca de les Illes Balears (BIB) com a biblioteca referent
del patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears. El Sistema de Lectura Pública de
les Illes Balears s’organitza, descentralitzadament, en sistemes insulars de
biblioteques públiques on s’inclouen les xarxes de biblioteques públiques de les
illes respectives.

En els títols III i IV es defineixen els principis d’actuació de les adminis-
tracions públiques, que es basaran en la coordinació de les actuacions.
S’estableixen els principis, les obligacions i les competències de les diferents
administracions públiques i es crea el Registre General de Biblioteques i el
Registre Insular de Biblioteques Públiques, juntament amb la resta d’instru-
ments per a la gestió del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears.

El títol V estableix el Consell de Biblioteques de les Illes Balears i les
comissions tècniques de biblioteques com a òrgans bàsics per al correcte desen-

volupament del Sistema Bibliotecari.
El títol VI assenyala el procediment de reconeixement de les diferents

biblioteques i la seva inclusió al sistema.
Els títols VII i VIII fixen el patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears i el

règim d’adquisició preferent i d’expropiació forçosa, d’acord amb la Llei
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.

El darrer, el títol IX, disposa el règim de les infraccions i sancions.
La llei finalitza amb les disposicions addicionals, transitòries, derogatòria

i finals que fixen, dins l’ordenament jurídic, aquesta llei i integren la normativa
existent.

TÍTOL I
DE LES DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte de la llei

Constitueixen l’objecte d’aquesta llei:

a) L’establiment de les bases i les estructures fonamentals necessàries per
a la planificació, la creació, l’organització, el funcionament i la coordinació del
Sistema Bibliotecari de les Illes Balears.

b) L’ordenació del Sistema Bibliotecari dirigit pels principis de coordi-
nació i de col·laboració entre els centres bibliotecaris i les institucions que en
són titulars.

c) L’establiment d’un marc normatiu adient per a la creació, el reconeixe-
ment, la gestió i la integració en un sistema comú de les biblioteques i dels cen-
tres de documentació establerts a les Illes Balears.

d) La consecució d’un sistema gratuït de lectura pública que garanteixi el
dret de tots els ciutadans d’accedir en condicions d’igualtat a la lectura i a la
informació públiques en el marc de la societat del coneixement i de les noves
tecnologies.

e) La protecció, la conservació, l’enriquiment, el foment, la investigació i
la difusió del patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears.

Article 2
Àmbit d’aplicació

1. Queden compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei:

a) Les biblioteques, les col·leccions i els centres de documentació de titu-
laritat pública. 

b) Les biblioteques, les col·leccions i els centres de documentació de titu-
laritat privada que, mitjançant un conveni entre alguna administració pública i
els seus propietaris, siguin accessibles per a l’ús públic general o restringit.

2. Els preceptes d’aquesta llei són aplicables a les biblioteques i als cen-
tres de documentació de titularitat estatal ubicats al territori de les Illes Balears,
sense perjudici de la legislació estatal.

Article 3
Concepte de biblioteca

1. A l’efecte d’aquesta llei, són biblioteques les institucions culturals on es
reuneixen, conserven, seleccionen, inventarien, cataloguen, classifiquen i difo-
nen conjunts o col·leccions de llibres, fullets, publicacions periòdiques, docu-
mentació gràfica, manuscrits, enregistraments sonors, visuals i informàtics i
d’altres materials bibliogràfics o reproduïts en qualsevol suport, actual o futur,
per a l’ús en sala pública, mitjançant préstec temporal, o consulta, a través de les
xarxes telemàtiques de comunicació, amb finalitats educatives, d’investigació,
d’informació, de recreació o de cultura. 

2.  Les biblioteques poden ser públiques, d’interès públic i privades.

a) Biblioteca pública és aquella creada per organismes públics amb la
finalitat d’oferir un servei públic.

b) Biblioteca d’interès públic és aquella creada per persones físiques o
jurídiques de caràcter privat que ofereix un servei públic.

c) Biblioteca privada és aquella que té com a propietaris persones físiques
o jurídiques, i que pertany a l’àmbit privat, amb un accés d’ús restringit.

Article 4
Concepte de col·lecció

Són col·leccions, a l’efecte d’aquesta llei, tots aquells fons d’interès
especial que no tinguin el tractament biblioteconòmic que estableix l’article 3.

Article 5
Concepte de centre de documentació

Són centres de documentació les institucions que seleccionen, iden-
tifiquen, analitzen i difonen, principalment, informació especialitzada de caràc-
ter científic, tècnic o cultural i que tenen com a objectiu servir les finalitats de
les entitats o institucions de les quals depenen i facilitar l’accés als registres cul-
turals i d’informació d’aquesta organització.

Article 6
Accés als registres culturals i d’informació

1. Les administracions públiques garanteixen, a tots els ciutadans, l’exer-
cici del dret d’accés universal als registres culturals i d’informació disponibles
a través del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears, en condicions d’igualtat,
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independentment de la seva edat, sexe, raça, creences, origen, condició social o
personal.

L’accés i la consulta a aquests registres culturals seran gratuïts.

2. Les biblioteques garanteixen els drets dels usuaris a la intimitat i a la
privadesa, per la qual cosa estan obligades a mantenir reserva de les dades
recaptades dels usuaris i les dels documents que han fet servir, segons la nor-
mativa vigent. 

3. Les biblioteques reconeixen i respecten els drets d’autor i de la propi-
etat intel·lectual, aplicant la normativa vigent.

4. Les biblioteques i els centres de documentació integrats en el Sistema
Bibliotecari de les Illes Balears exerciran les seves funcions mitjançant serveis
presencials o a distància, que facilitin l’accés als registres culturals i d’informa-
ció i als serveis d’informació interns i externs.

5. Les biblioteques i els centres de documentació integrats en el Sistema
Bibliotecari de les Illes Balears incorporen, de forma estandaritzada, els seus
registres al Catàleg bibliogràfic de les Illes.

6. Les biblioteques i els centres de documentació integrats en el Sistema
Bibliotecari de les Illes Balears adopten les mesures i normes tècniques
necessàries per tal de facilitar l’intercanvi de la informació.

TÍTOL II
DEL SISTEMA BIBLIOTECARI DE LES ILLES BALEARS

Capítol I
Definició i composició del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears

Article 7
Definició

El Sistema Bibliotecari de les Illes Balears és el conjunt organitzat de bib-
lioteques, òrgans i serveis bibliotecaris de les Illes Balears. L’organització del
Sistema Bibliotecari de les Illes Balears es regeix pels principis de cooperació,
coordinació i gestió participativa de les diferents administracions públiques.

Article 8
Estructura i òrgans

1. Integren el Sistema Bibliotecari de les Illes Balears: 

a) La Biblioteca de les Illes Balears.
b) El Sistema de Lectura Pública. 
c) Les biblioteques de centres d’ensenyament no universitari.
d) Les biblioteques universitàries.
e) Les biblioteques especialitzades, els centres de documentació i les

col·leccions.

2. Són òrgans del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears:

a) El Consell de Biblioteques de les Illes Balears. 
b) La Comissió Tècnica de Biblioteques de les Illes Balears.
c) Les comissions tècniques insulars de biblioteques.
d) Les unitats administratives amb competència en matèria de bibliote-

ques de les administracions públiques.

Article 9
Les biblioteques públiques

1. Les biblioteques públiques són els centres que proporcionen l’accés al
coneixement, a la informació i a les obres de creació, a través d’una sèrie de
recursos i serveis de tipus cultural, educatiu, recreatiu i social, i són a disposi-
ció de totes les persones d’una comunitat. Són un component essencial de qual-
sevol estratègia a llarg termini per a la cultura, la provisió d’informació, l’alfa-
betització i l’educació.

2. Les biblioteques públiques són la base del Sistema de Lectura Pública
i coordinen el seu funcionament amb la xarxa insular de lectura pública que els
correspon i amb la resta del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears.

3. Les biblioteques públiques compliran les funcions següents:

a) Crear i fomentar els hàbits de lectura. 
b) Participar en el foment i la normalització lingüística de la llengua cata-

lana, pròpia de les Illes Balears.
c) Encoratjar el diàleg intercultural i afavorir la diversitat cultural. 
d) Ser centres d’autoformació dels ciutadans.
e) Ser centres d’alfabetització informacional.
f) Ser el nexe entre els ciutadans i els recursos i serveis d’informació de

les administracions públiques i altres entitats.
g) Desenvolupar un paper actiu essencial en l’ensenyament i l’extensió de

l’ús de les noves tecnologies de la informació entre tots els ciutadans.
h) Ser centres culturals actius i promotors d’activitats culturals.
i) Dotar de col·leccions i recursos per atendre la diversitat lingüística i cul-

tural i les demandes dels usuaris amb especial atenció a aquelles persones amb
necessitats especials.

j) Recaptar, conservar i difondre els testimonis de la cultura local en qual-
sevol suport físic.

k) Promoure el coneixement i l’estudi de les llengües, especialment les

d’aquells grups amb representació a la comunitat, com a forma d’aprofundir la
comunicació.

l) Garantir l’accés dels ciutadans a tota mena d’informació de la comuni-
tat.

4. Les biblioteques públiques organitzaran els seus serveis en base a aque-
stes funcions, a la tipologia de biblioteca i a la comunitat a què serveixen.

5. L’extensió de serveis bibliotecaris puntuals –fora del local de la bib-
lioteca, mitjançant agències, punts de préstec i lectura, fixos, mòbils o esta-
cionals, com bibliopiscines, bibliometro, bibliotren, etc.– juntament amb
l’establiment de xarxes i de consorcis urbans i de mancomunitats de bibliote-
ques públiques amb col·laboració de distintes institucions, són objecte d’espe-
cial atenció per part dels òrgans responsables del Sistema de Lectura Pública,
regulat als articles 17 i següents d’aquesta llei.

6. Sens perjudici del que estableix el punt anterior, les biblioteques
públiques, en coordinació amb els serveis socials pertinents, han de facilitar el
servei de préstec als lectors impossibilitats d’accedir a la biblioteca i d’oferir
serveis bibliotecaris als hospitals, a les presons, a les residències i als centres
d’acolliment.

Article 10
Les biblioteques de centres d’ensenyament no universitari

1. Les biblioteques dels centres d’ensenyament no universitari proporcio-
nen la informació i el material necessaris per al suport dels objectius acadèmics,
acompleixen funcions pedagògiques, faciliten l’accés a la cultura i eduquen en
la utilització de llurs fons.

2. Tots els centres d’ensenyament no universitari disposaran d’una bib-
lioteca com a part integrant de l’ensenyament. Han de comptar amb les
instal·lacions, els fons, el personal i l’equipament adequats per atendre les
necessitats.

3.  El finançament i el funcionament de les biblioteques dels centres
d’ensenyament no universitari dependran de la conselleria del Govern de les
Illes Balears competent en matèria d’educació, que pot, si s’escau, establir con-
venis amb els consells insulars, els ajuntaments, les institucions i les entitats per
complementar els serveis bibliotecaris de la localitat.

4. Els registres dels fons de les biblioteques de centres d’ensenyament no
universitari estan inclosos en el Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears.

5. Les biblioteques de centres d’ensenyament no universitari formen un
grup amb unes necessitats específiques. La conselleria del Govern de les Illes
Balears competent en matèria d’educació fomentarà l’intercanvi i la cooperació
entre aquestes biblioteques, així com la seva participació dins del Sistema
Bibliotecari de les Illes Balears.

6. Excepcionalment, previ informe preceptiu i vinculant de la comissió
tècnica corresponent i amb resolució del Consell de Biblioteques de les Illes
Balears, podran compartir local i serveis de biblioteca amb altres biblioteques
públiques mitjançant els convenis oportuns.

7. Reglamentàriament, es disposaran l’organització i el funcionament de
les biblioteques de centres d’ensenyament no universitari.

Article 11
Les biblioteques universitàries

1. Les biblioteques universitàries serveixen els alumnes i els professors en
la investigació, l’aprenentatge i la docència. 

2. Aquestes biblioteques són, així mateix, porta d’accés i de distribució de
nombrosos recursos d’informació que existeixen a les universitats i als centres
d’estudi espanyols i estrangers.

3. El sistema bibliotecari de cada universitat ubicada a les Illes Balears
compta amb les instal·lacions, els fons, el personal i l’equipament suficients per
atendre les necessitats del col·lectiu universitari.

4. Els registres dels fons de les biblioteques universitàries formaran part
del Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears.

5. Per a la gestió de les biblioteques universitàries es poden establir con-
venis amb els consells insulars, els ajuntaments o altres institucions públiques o
privades.

6. Les biblioteques universitàries de les diferents universitats amb seu a
les Illes Balears podran establir vincles entre si i amb d’altres biblioteques i cen-
tres de documentació per abastar el màxim de recursos informatius als fins que
els són propis. La relació amb el Sistema de Lectura Pública estén a tota la
població els recursos que contenen. 

Article 12
Les biblioteques especialitzades i els centres de documentació

1. Són biblioteques especialitzades i centres de documentació, els centres
que serveixen la informació d’entitats públiques o privades, que atenen una
comunitat específica d’usuaris i que subministren informació detallada per a
l’estudi, la gestió o la investigació en camps concrets del coneixement. 
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2. En funció de la seva naturalesa específica, aquestes biblioteques i aque-
sts centres de documentació podran tenir un reglament establert per la institució
a la qual serveixen que en defineixi les funcions i el funcionament, sense perju-
dici de les disposicions d’aquesta llei que els afectin.

3. Reglamentàriament s’establiran els requisits mínims que hauran de
complir per ser considerats biblioteques o col·leccions en el marc de la present
llei. 

Capítol II
La Biblioteca de les Illes Balears

Article 13
Definició

La Biblioteca de les Illes Balears, adscrita a la conselleria competent
en matèria de cultura del Govern de les Illes Balears, és la biblioteca referent del
patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears.

Article 14 
Funcions

1. La Biblioteca de les Illes Balears té les funcions següents:

a) Recollir, conservar i difondre la producció bibliogràfica i cultural de les
Illes Balears; la de les obres editades, impreses o produïdes a les Illes Balears; i
les relacionades, per qualsevol motiu, amb el coneixement del seu territori, de
la seva cultura o de la seva llengua que es trobin fixades en qualsevol suport
físic. Amb aquesta finalitat, la Biblioteca de les Illes Balears és receptora d’un
exemplar del Dipòsit Legal sense perjudici de la legislació vigent, adquireix les
obres bibliogràfiques de les Illes Balears que no li arribin per aquest mitjà i
manté les relacions de cooperació oportunes amb totes les entitats posseïdores
de patrimoni bibliogràfic.

b) Vetllar per a la conservació i la preservació de les obres que con-
stitueixen el patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears.

c) Impulsar i coordinar els catàlegs col·lectius de fons bibliogràfics, doc-
umentals i hemerogràfics d’interès de les Illes Balears i la seva integració en el
Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears.

d) Com a centre bibliogràfic de les Illes Balears li correspon la supervisió,
la validació i la unificació, en un sol llistat, del catàleg d’autoritats que regeix la
catalogació del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears.

e) Elaborar, gestionar i difondre la bibliografia de les Illes Balears.
f) Prestar els serveis de suport per a la protecció del patrimoni bibliogràf-

ic de les Illes Balears i, especialment, els serveis de restauració, microfilmació,
digitalització i gestió d’obres duplicades.

g) La gestió de la Biblioteca Virtual de les Illes Balears, considerada com
el conjunt, en suport digital, del patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears i de
les obres d’investigació, divulgació i creació per al coneixement de la cultura de
les Illes Balears.

h) La gestió i la coordinació de la inclusió del patrimoni bibliogràfic en el
Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears .

i) L’elaboració del Catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de les Illes
Balears.

2. La Biblioteca de les Illes Balears col·labora amb altres centres i institu-
cions per tal de desenvolupar les seves funcions.

Article 15
Estructura i òrgans de govern

1. Reglamentàriament se’n determinaran l’ organització i el funcionament.

2. Formen part dels seus òrgans de govern, obligatòriament, el Govern de
les Illes Balears, els consells insulars i la Universitat de les Illes Balears, sense
perjudici de la representació d’altres organismes i/o entitats.

Capítol III
El Sistema de Lectura Pública

Article 16
Definició

1. El Sistema de Lectura Pública de les Illes Balears és el conjunt organ-
itzat i coordinat dels sistemes insulars de biblioteques públiques.

2. Tots els municipis poden mancomunar-se o establir qualsevol altre tipus
d’acord de col·laboració per oferir el servei de biblioteca pública.

Article 17
Estructura

1. Formen part del Sistema de Lectura Pública:

a) Totes les biblioteques públiques. S’hi inclouen les biblioteques de titu-
laritat estatal gestionades pel Govern de les Illes Balears, sense perjudici de la
normativa estatal que les afecta.

b) Les biblioteques d’interès públic integrades en el Sistema de Lectura
Pública mitjançant el conveni d’integració corresponent.

2. El Sistema de Lectura Pública s’estructura funcionalment, conforme a

l’establert al Mapa de lectura pública de les Illes Balears, en:

a) Biblioteques centrals insulars.
b) Biblioteques centrals urbanes.
c) Biblioteques locals.
d) Punts de biblioteca.
e) Serveis de suport a la lectura pública.

Article 18
Les biblioteques centrals insulars

1. A cada illa hi haurà una biblioteca central insular dependent del consell
respectiu. A la ciutat on tenen la seu, podran prestar els serveis propis de bib-
lioteca central urbana, amb un acord previ entre les administracions públiques.
A més, coordinen i assessoren la resta de les biblioteques, a excepció de les bib-
lioteques centrals urbanes i les que hi estiguin vinculades, d’acord amb
l’establert al Mapa de lectura pública.

2. Les funcions bàsiques dins el seu àmbit territorial insular són les de:

a) Recopilar i difondre la col·lecció pròpia de cada illa.
b) Fer lots de préstec temporal de llibres i altres suports documentals a

altres biblioteques, serveis i institucions del seu àmbit territorial.
c) Ser el centre de recursos bibliogràfics i d’informació.
d) Establir els criteris i fomentar la cooperació entre totes les biblioteques.
e) Promoure activitats de difusió de la lectura i promoció de l’ús de les

biblioteques.

3. La biblioteca central insular rebrà un exemplar del Dipòsit Legal de
cada territori insular, sense perjudici d’allò que disposi, en aquesta matèria, la
legislació vigent.

Article 19
Les biblioteques centrals urbanes

1. Als municipis de més de 20.000 habitants hi haurà una biblioteca cen-
tral urbana que és la que coordina la resta de biblioteques del seu terme munic-
ipal, d’acord amb el que estableix el Mapa de lectura pública, i pot tenir vincu-
lats altres serveis menors.

2. Són funcions bàsiques de les biblioteques centrals urbanes les que cor-
responen a les biblioteques centrals insulars dins de l’àmbit del seu municipi.

3. Les biblioteques públiques estatals poden realitzar les funcions de bib-
lioteca central urbana a les ciutats on tenen la seu, amb l’acord previ entre el
Govern de les Illes Balears i l’ajuntament respectiu.

4. Els districtes de Palma tindran biblioteques de districte amb les fun-
cions de biblioteca central urbana.

Article 20
Les biblioteques locals

1. Tots els municipis amb més de 2.000 habitants i menys de 20.000 habi-
tants comptaran amb una biblioteca pública local.

2. Són les biblioteques que compleixen les condicions necessàries per
prestar el servei de lectura pública a un àrea determinada, ja sigui la totalitat o
una part del municipi amb vinculació a una biblioteca central urbana.

3. Les biblioteques locals dels municipis compten amb el suport específ-
ic dels consells respectius.

Article 21
Punts de biblioteca

1.  Als municipis de menys de 2.000 habitants s’oferiran altres serveis de
biblioteca pública, fixos o mòbils, que tindran el suport específic dels consells
insulars respectius. Aquests punts de biblioteca presten el servei de lectura
pública amb el suport d’una biblioteca central insular o d’una biblioteca central
urbana.

2. A les barriades de menys de 2.000 habitants s’oferiran, d’acord amb
l’establert en el Mapa de lectura pública insular, els serveis esmentats a l’apartat
anterior. Aquests punts de biblioteca presten el servei de lectura pública amb el
suport d’una altra biblioteca d’àmbit local.

Article 22
Els serveis de suport a la lectura pública

1. Els serveis de suport a la lectura pública presten assistència i cooperació
a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública.

2. Els serveis de suport podran ser d’àmbit autonòmic o d’àmbit insular.

3. Els serveis de suport a la lectura pública d’àmbit autonòmic correspo-
nen a la conselleria competent en matèria de cultura del Govern de les Illes
Balears, i presten els serveis bàsics de:

a) La coordinació dels sistemes insulars de lectura pública per garantir una
gestió cohesionada del suport a la lectura pública en tot el territori.
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b) La gestió i la coordinació del Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears
dins l’àmbit de la lectura pública.

c) La promoció de la lectura pública i de les biblioteques a tot el territori
balear.

d) La coordinació del préstec interbibliotecari.

4. Els serveis de suport a la lectura pública d’àmbit insular corresponen
als consells insulars corresponents i presten els serveis bàsics de :

a) L’adquisició de fons. Inclou l’adquisició dels lots fundacionals inicials
i dels fons bàsics de manteniment de les col·leccions.

b) L’assessorament en la selecció dels fons.
c) La coordinació per a major racionalització dels processos d’adquisició

dels fons.
d) El proveïment de catalogació centralitzada, com a mínim, dels fons

adquirits i proporcionats per aquests serveis.
e) La coordinació de la catalogació de la resta de biblioteques del sistema

insular.
f) El manteniment del Catàleg col·lectiu del sistema insular de bibliote-

ques.
g) El tractament dels fons duplicats i sobrants o obsolets de les bibliote-

ques.
h) La promoció de la lectura pública i de les biblioteques a l’àmbit insu-

lar.
i) El foment de la creació de la secció local a les biblioteques.
j) El suport tècnic, econòmic i informàtic a les biblioteques en un plante-

jament de treball en xarxa.
k) La coordinació del préstec interbibliotecari a l’àmbit insular.
l) El fons de suport al préstec.
m) L’organització de cursos de formació continuada del personal.
n) La creació, la gestió i el manteniment del portal web de la xarxa insu-

lar de biblioteques.
o) L’impuls de l’aplicació de les noves tecnologies.
p) Els serveis específics de suport a les biblioteques locals i punts de bib-

lioteca dels municipis de menys de 5.000 habitants.

Capítol IV
Els sistemes insulars de biblioteques públiques

Article 23
Definició i estructura

1. Els sistemes insulars de biblioteques públiques adscrits al consell insu-
lar corresponent són el conjunt organitzat d’òrgans, xarxes, serveis de suport a
la lectura pública i biblioteques, reconeguts com a tals d’acord amb aquesta llei,
i els que sol·licitin i obtinguin la inclusió en el sistema insular que els corre-
spongui territorialment, amb la finalitat de prestar un servei públic bibliotecari
adequat.

2. Els sistemes insulars de biblioteques públiques s’estructuren, territo-
rialment, en:

a) Sistema insular de biblioteques públiques de Mallorca.
b) Sistema insular de biblioteques públiques de Menorca.
c) Sistema insular de biblioteques públiques d’Eivissa.
d) Sistema insular de biblioteques públiques de Formentera.

La Xarxa de biblioteques municipals de l’Ajuntament de Palma, per raó
de la seva condició de capital, s’integra a la Xarxa de Biblioteques Públiques de
Mallorca mitjançant l’establiment del Consorci de Cultura o de qualsevol altre
instrument de gestió entre l’Ajuntament de Palma i el Consell Insular de
Mallorca.

TÍTOL III
DELS PRINCIPIS D’ACTUACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES

Capítol I
La política bibliotecària

Article 24
Criteris generals

L’acció de tots els nivells de les administracions públiques per al
foment i la millora de les biblioteques es regeix pels criteris següents:

a) Les administracions públiques de les Illes Balears tenen com a princi-
pal criteri d’actuació la promoció de la biblioteca pública i l’accés als seus fons.

b) Impulsar la màxima coordinació i integració de totes les biblioteques
en el Sistema Bibliotecari de les Illes Balears, afavorint la complementarietat
dels seus fons i activitats i l’eficiència del Sistema per al foment general de la
lectura i la investigació i l’extensió del Sistema de Lectura Pública.

c) Promoure i estimular la producció i la difusió de tot allò que serveixi
per conèixer i divulgar més bé les biblioteques de les Illes Balears.

d) Cercar l’aproximació i la cooperació de tots els nivells de l’adminis-
tració, amb els municipis, les associacions i les entitats, per afavorir l’extensió
dels serveis de les biblioteques públiques mitjançant punts i agències de lectura
que les apropin a tots els nuclis de població.

e) Activar la presència de les biblioteques a la vida cultural del seu àmbit
territorial.

f) Promoure l’activitat de les associacions, fundacions i entitats que tin-
guin per objectiu donar suport a les biblioteques.

g) Impulsar les activitats educatives en cooperació amb les biblioteques,
inclòs aquest àmbit específic en els dissenys curriculars de tots els nivells edu-
catius.

h) Impulsar especialment la difusió en les biblioteques de les obres edi-
tades, impreses o produïdes a les Illes Balears, les relacionades per qualsevol
motiu amb el seu territori i amb la seva llengua.

i) Considerar les biblioteques públiques com a mitjà idoni per a la pro-
moció del coneixement i la difusió de la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, i per a la difusió dels seus recursos i serveis d’informació.

Article 25 
Accés i ús dels serveis de biblioteques

1. Els serveis oferts per la biblioteca pública seran els adequats a les
necessitats específiques de la població on s’ubica la biblioteca segons el que
estableixi el Mapa de lectura pública.

2. L’accés als serveis i recursos de les biblioteques integrades en el
Sistema Bibliotecari de les Illes Balears i els serveis que presten han de ser sem-
pre gratuïts. No obstant això, pot establir-se el pagament dels serveis següents,
que suposen una despesa addicional:

a) Préstec interbibliotecari quan generi despeses especials.
b) Reproducció de documents.

3. Per raons de conservació, es pot limitar l’accés a una part del fons inte-
grant de la biblioteca o col·lecció, com també el préstec. Aquesta limitació haurà
d’estar sempre justificada i ha d’implicar, quan això sigui possible, el servei
alternatiu de còpies que en permetin l’accés al contingut informatiu.

4. Els usuaris han de respectar, en tot moment, les condicions normals de
treball dels altres usuaris i del personal de la biblioteca i han d’utilitzar deguda-
ment els fons i les instal·lacions del centre. L’incompliment d’aquestes obliga-
cions pot produir la suspensió de la condició d’usuari de tots els serveis de la
biblioteca on s’hagi comès la infracció i, fins i tot, de totes les biblioteques que
formen el Sistema Bibliotecari de les Illes Balears.

5. Es garantirà l’accés a tots els fons de les biblioteques integrants del
Sistema Bibliotecari de les Illes Balears segons les condicions que s’hagin
establert en el moment de la integració i en el posterior desenvolupament
reglamentari.

Capítol  II
Els instruments de gestió i control

Article 26
Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears

1. El Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears és el conjunt dels registres
bibliogràfics de totes les biblioteques, els centres de documentació i les col·lec-
cions integrants del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears. 

2. Els registres del Catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de les Illes
Balears s’inclouen i queden suficientment identificats dins del Catàleg bibli-
ogràfic de les Illes Balears. 

3. Es crearan catàlegs bibliogràfics insulars amb les característiques dels
punts anteriors.

Article 27
Registre General de Biblioteques de les Illes Balears

1. Es crea, adscrit a la conselleria competent en matèria de cultura del
Govern de les Illes Balears, el Registre General de Biblioteques, en el qual s’in-
clouran totes les biblioteques, els centres de documentació i les col·leccions que
formen part del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears.

2. Reglamentàriament se’n disposarà l’organització, el funcionament i la
manera de coordinar-lo amb els registres insulars.

Article 28
Registre Insular de Biblioteques Públiques

1. Es crea, adscrit a cadascun dels consells insulars, el Registre Insular de
Biblioteques Públiques, que serà l’inventari de totes les biblioteques integrades
en el sistema insular de cada illa.

2. Reglamentàriament els consells insulars disposaran l’organització i el
funcionament d’aquest registre, així com l’ordenació i la gestió.

Article 29
Mapa de lectura pública de les Illes Balears

1. El Mapa de lectura pública de les Illes Balears és l’instrument de plan-
ificació  que defineix el tipus de centres bibliotecaris necessaris a cada població
i també les seves funcions, partint de la realitat existent, i estableix els paràme-
tres que s’han d’acomplir pel que fa a fons bibliogràfic, personal, equipament,
superfície i manteniment de cada biblioteca.

2. La conselleria competent en matèria de cultura del Govern de les Illes
Balears elaborarà i actualitzarà el Mapa de lectura pública de les Illes Balears a
partir dels mapes insulars de lectura pública. 
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3. Cada consell insular elaborarà i aprovarà el mapa insular de lectura
pública corresponent al seu territori. 

4. Les inversions que duguin a terme les diferents administracions
públiques en equipaments bibliotecaris s’ajustaran a les previsions i als criteris
establerts en el Mapa de lectura pública de les Illes Balears.

5. El Mapa de lectura pública de les Illes Balears ha de convertir-se en un
marc de referència objectiu i obligat per a les actuacions de les administracions
públiques.

Article 30
Pla de lectura pública de les Illes Balears

1. El Pla de lectura pública de les Illes Balears és l’instrument de planifi-
cació de les actuacions sobre la lectura pública.

2. Cada consell insular redactarà i aprovarà el Pla insular de lectura públi-
ca corresponent al seu territori.

3. La conselleria competent en matèria de cultura del Govern de les Illes
Balears elaborarà el Pla de lectura pública de les Illes Balears a partir dels plans
insulars de lectura pública que elabora cada consell insular. 

Article 31
Paràmetres de biblioteca pública

El Govern de les Illes Balears regularà, després de l’aprovació prèvia del
Consell de Biblioteques de les Illes Balears, els paràmetres bàsics de biblioteca
pública. Aquests paràmetres constitueixen les bases per aconseguir un sistema
bibliotecari coherent i eficient, i la seva definició es farà seguint les recomana-
cions, directrius i normes emanades d’organismes nacionals i internacionals
relacionats amb les biblioteques i la lectura pública, i hauran de ser de nivell
suficient i a la vegada assumibles, i tenir en compte la realitat de la comunitat
social a la qual la biblioteca pública està inserida.

Article 32
Paràmetres de biblioteca de centres d’ensenyament no universitari

El Govern de les Illes Balears, seguint les recomanacions, directrius
i normes emanades d’organismes nacionals i internacionals relacionats amb les
biblioteques de centres d’ensenyament no universitari, definirà i aprovarà els
paràmetres bàsics de biblioteca de centres d’ensenyament no universitari de niv-
ell suficient i a la vegada assumibles, tenint en compte la realitat de la comuni-
tat educativa a la qual està inserida, per establir les bases per aconseguir un sis-
tema bibliotecari coherent i eficient.

Capítol III
El personal de les biblioteques

Article 33
Règim de personal

1. Les biblioteques integrades en el Sistema Bibliotecari de les Illes
Balears tindran el personal suficient amb la qualificació, el nivell tècnic i les
capacitats adequades que exigeixin les funcions que tenguin assignades dins del
mateix sistema i els reglaments corresponents, d’acord amb els paràmetres
establerts en el Mapa de lectura pública.

2. Les administracions vetllaran per la formació continuada i el reciclatge
professional del personal de les biblioteques adscrites al Sistema, organitzant
cursos, reunions professionals i activitats encaminades a la coordinació d’ex-
periències i procediments i facilitant-hi l’assistència.

TÍTOL IV
DE LES COMPETÈNCIES DE LES ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES

Article 34
De la comunitat autònoma de les Illes Balears

Correspon a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears:

a) El  Sistema Bibliotecari de les Illes Balears. 
b) La coordinació dels sistemes insulars de biblioteques públiques, sense

perjudici de les mesures que corresponguin a altres administracions.
c) La Biblioteca de les Illes Balears.
d) Els serveis de suport a la lectura pública d’àmbit autonòmic, sense per-

judici de les mesures que corresponguin a altres administracions.
e) La creació i la gestió  del Registre General de Biblioteques de les Illes

Balears.
f) La convocatòria i la presidència del Consell de Biblioteques de les Illes

Balears. 
g) La projecció, la promoció i la relació exterior de les biblioteques de les

Illes Balears.
h) La difusió entre el món educatiu de les biblioteques, els seus fons i la

seva significació i el foment de la lectura.
i) El desenvolupament i el manteniment de les biblioteques dels centres

d’ensenyament no universitari i la integració d’aquestes en el seu àmbit local.
j) L’exercici amb caràcter subsidiari dels drets de tempteig i retracte, en

cas que no ho facin els consells insulars, en els supòsits d’alienació de béns
declarats d’interès cultural, catalogats o inclosos en l’Inventari General de
l’Estat, tal com estableix la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears.

k) Les relacions i la col·laboració amb l’Administració General de l’Estat
i d’altres ens públics per a l’execució d’actuacions en matèria de biblioteques.

l) La gestió que li ha estat transferida de les biblioteques públiques de tit-
ularitat estatal, sense perjudici dels convenis que es puguin fer amb altres
administracions públiques.

m) L’elaboració i l’actualització del Mapa de lectura pública de les Illes
Balears i del Pla de lectura pública de les Illes Balears.

n) La gestió i la coordinació del Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears. 
o) L’elaboració dels paràmetres bàsics de biblioteca pública i de bibliote-

ca d’ensenyament no universitari. 
p) La demanda i la recollida de la informació necessària per a la planifi-

cació i el desenvolupament del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears.
q) L’exercici de la potestat reglamentària normativa en matèria de bib-

lioteques, sense perjudici de la potestat d’autoorganització dels consells insu-
lars.

r) Totes les altres funcions que li atribueixin expressament aquesta llei i la
resta de la legislació vigent.

Article 35
Dels consells insulars 

Correspon als consells insulars, en el seu àmbit d’actuació respectiu: 

a) La creació i la gestió de les biblioteques, en cas de titularitat pròpia o
d’altra en virtut de possibles convenis.

b) El sistema insular de biblioteques públiques de cadascuna de les Illes.
c) La Biblioteca Central Insular.
d) Els serveis de suport a la lectura pública d’àmbit insular.
e) La creació i la gestió del Registre Insular de Biblioteques Públiques i

les comunicacions amb el Registre General de Biblioteques de les Illes Balears.
f) L’extensió del Sistema de Lectura Pública mitjançant la promoció d’in-

struments i acords que permetin la col·laboració de les diferents institucions,
entitats i associacions ciutadanes envers un sistema àgil d’agències i punts bib-
liotecaris que apropin els serveis de les biblioteques públiques a tots els indrets
en què hi ha població.

g) L’elaboració i l’aprovació del mapa insular de lectura pública corre-
sponent al seu territori.

h) L’exercici, amb caràcter principal, dels drets de tempteig i de retracte
en el cas d’alienacions de fons de biblioteques o col·leccions pertanyents al
Sistema Bibliotecari de les Illes Balears.

i) L’exercici de la potestat sancionadora, en els termes d’aquesta llei.
j) La gestió del Dipòsit Legal.
k) El suport a les biblioteques per a l’elaboració de la part corresponent al

seu àmbit geogràfic dels catàlegs col·lectius i de la Biblioteca Virtual de les Illes
Balears.

l) L’elaboració i l’aprovació dels plans insulars de lectura pública.
m) La resta de funcions executives i de gestió en matèria de biblioteques

no atribuïdes expressament per aquesta o altres lleis a qualsevol altra adminis-
tració pública.

Article 36
Dels ajuntaments

Correspon als ajuntaments de les Illes Balears:

a) La creació i la gestió de les biblioteques de titularitat municipal d’acord
amb les normes establertes per aquesta llei i d’acord amb el Mapa de lectura
pública de les Illes Balears.

b) La coordinació i la col·laboració entre les biblioteques ubicades en el
seu municipi, especialment les biblioteques públiques, les biblioteques
d’ensenyament no universitaris, i la integració dels serveis d’informació i doc-
umentació municipals amb la biblioteca pública respectiva i amb el Sistema de
Lectura Pública.

c) La promoció de la creació de punts d’extensió bibliotecària fixos,
mòbils, estacionals o de qualsevol tipus que apropin els serveis bibliotecaris a
tots els nuclis de població.

d) El foment de les activitats culturals pròpies de les biblioteques.
e) El dret d’intervenir en totes les actuacions i els procediments d’altres

administracions públiques en matèria de biblioteques que es refereixin a béns
ubicats en els termes municipals respectius.

f) La disposició d’un punt de lectura pública als nuclis de població de
menys de 2.000 habitants i d’una biblioteca pública en aquells municipis de més
de 2.000 habitants.

g) Disposar de l’equipament informàtic necessari per assegurar l’accés
dels usuaris a les noves tecnologies i formar part activament en la difusió dels
coneixements de les noves tecnologies entre totes les capes de la població.

h) L’exercici de la resta de funcions executives que els atribueix expres-
sament aquesta llei.

TÍTOL V
DEL CONSELL I DE LES COMISSIONS DE BIBLIOTEQUES DE

LES ILLES BALEARS

Article 37
El Consell de Biblioteques de les Illes Balears

1. Es crea el Consell de Biblioteques de les Illes Balears com a òrgan de
coordinació del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears, amb l’objectiu
d’establir els criteris de coordinació entre els diferents tipus de biblioteques i les

13BOIB 30-11-2006Num. 170



de cadascuna de les Illes, els programes d’actuació, els criteris que han de seguir
els diferents instruments i controls del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears,
les mesures de foment, i per exercir la resta de funcions que s’estableixin
reglamentàriament.

2. El Consell de Biblioteques de les Illes Balears serà integrat pels mem-
bres següents:

a) El president o la presidenta, que serà el conseller o la consellera en
matèria de cultura del Govern de les Illes Balears.

b) Els o les vocals que seran: els consellers o les conselleres insulars com-
petents en matèria de cultura, un o una vocal en representació de cadascuna de
les federacions de municipis, un o una vocal en representació de la Universitat
de les Illes Balears i dos o dues vocals que nomenarà el conseller o la consellera
en matèria de cultura del Govern de les Illes Balears.

3. El Consell de Biblioteques de les Illes Balears es reunirà, com a mínim,
dues vegades l’any o quan ho sol·liciti una de les institucions representades o ho
determini el seu president o la seva presidenta. A les reunions hi poden assistir,
amb veu i sense vot, els assessors o les assessores que es cregui convenient.

4. El Consell de Biblioteques de les Illes Balears pot crear les comissions
adients per tractar temes de caràcter general o específic. 

5. El Consell de Biblioteques de les Illes Balears ha d’elaborar i aprovar
el seu reglament d’organització i funcionament.  

Article 38
La Comissió Tècnica de Biblioteques de les Illes Balears

1. Es crea la Comissió Tècnica de Biblioteques de les Illes Balears com
un òrgan de caràcter tècnic, adscrit a la conselleria competent en matèria de cul-
tura del Govern de les Illes Balears.

2. La Comissió Tècnica de Biblioteques de les Illes Balears ha de ser
integrada pels membres següents:

a) El president o la presidenta, que serà el director o la directora general
competent en matèria de cultura del Govern de les Illes Balears.

b) Els o les vocals, tècnics o tècniques en la matèria, que seran: cinc
vocals nomenats o nomenades pel conseller o per la consellera competent en
matèria de cultura del Govern de les Illes Balears, entre els quals hi haurà rep-
resentants de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de
la Biblioteca de les Illes Balears, de la Universitat de les Illes Balears, de les
associacions i els col·legis professionals, i d’altres entitats o institucions de
reconegut prestigi en la matèria; i un o una vocal en representació de cadascun
dels consells insulars, nomenat o nomenada pel respectiu conseller o per la
respectiva consellera competent en matèria de cultura.

c) El secretari o la secretària, amb veu però sense vot, ha de ser un fun-
cionari o una funcionària de la conselleria competent en matèria de cultura del
Govern de les Illes Balears.

3. La Comissió Tècnica de Biblioteques de les Illes Balears té com a fun-
cions bàsiques:

a) Informar sobre els projectes de disposicions generals en matèria de bib-
lioteques i serveis bibliotecaris.

b) Elaborar els criteris tècnics per a l’aplicació i l’adaptació de la norma-
tiva nacional o internacional en matèria de biblioteques i per a la coordinació del
Sistema Bibliotecari de les Illes Balears.

c) Establir els criteris tècnics dels fons de les biblioteques.  
d) Regular i promoure el préstec interbibliotecari.
e) Elaborar i vigilar l’aplicació dels criteris generals per a la consecució

de la Biblioteca Virtual de les Illes Balears.
f) Proposar actuacions, plans i programes per al desenvolupament i la

coordinació de les biblioteques que integren el Sistema Bibliotecari de les Illes
Balears.

g) Qualsevol altra competència que impliqui el conjunt del Sistema de
Biblioteques de les Illes Balears. 

Article 39
Les comissions tècniques insulars de biblioteques

1. Cada consell insular crearà la comissió tècnica insular de biblioteques
que es constituirà com a òrgan consultiu en matèria de biblioteques a cadascu-
na de les Illes.

2. Les comissions tècniques insulars de biblioteques tenen com a funcions
bàsiques:

a) Promoure les actuacions, els plans, els programes i els instruments que
desenvolupen el Sistema Bibliotecari de les Illes Balears, com ara els plans insu-
lars de lectura pública, el Catàleg col·lectiu de les Illes Balears i la Biblioteca
Virtual Balear.

b) Emetre dictamen sobre el reconeixement de les biblioteques i la seva
integració en el Sistema.

c) Emetre dictamen sobre la revocació de la condició de biblioteca
integrada en el Sistema. 

d) Emetre dictamen sobre les normes o els reglaments que han de regir els
sistemes insulars o part d’aquests.

e) Totes les altres que, per norma legal o reglamentària, li siguin
atribuïdes.

3. Cada consell insular determinarà les normes de funcionament intern i
la composició de cadascuna de les comissions tècniques insulars de bibliote-
ques. 

TÍTOL VI
DEL RECONEIXEMENT DE LES BIBLIOTEQUES

Capítol I
Procediment de reconeixement

Article 40
Procediment de reconeixement com a biblioteca

1. El reconeixement de biblioteques requerirà el corresponent procedi-
ment regulat en aquesta llei, que serà iniciat, d’ofici o a instància de part inter-
essada, pel consell insular corresponent.

2. La decisió de no iniciació del procediment ha de ser motivada.

3. El consell insular corresponent, per a la iniciació del procediment, pot,
abans d’acordar-la, recaptar dels particulars o de qualsevol organisme públic o
privat la informació necessària, que s’ha d’emetre en el termini màxim d’un
mes.

4. L’acord d’incoació del procediment ha d’incloure una descripció dels
recursos que integren la biblioteca.

5. El Govern de les Illes Balears participarà als consells insulars, a l’efecte
d’incoació de l’expedient de reconeixement, els assentaments que, d’ofici, hagi
efectuat en el Registre General de Biblioteques, d’acord amb l’article 27
d’aquesta llei.

Article 41 
Notificació de la iniciació del procediment de reconeixement

L’acord d’incoació del procediment de reconeixement s’ha de noti-
ficar a les persones interessades, a l’ajuntament on sigui ubicada la biblioteca
que es pretengui reconèixer i al Govern de les Illes Balears. 

Article 42
Contingut de l’expedient de reconeixement

1. L’expedient de reconeixement constarà de:

a) Informe de la Comissió Tècnica Insular de Biblioteques.
b) Informe tècnic sobre les característiques dels fons i les instal·lacions de

la biblioteca que es pretengui reconèixer, com també del lloc on sigui ubicada.

2. A requeriment de l’òrgan instructor, el propietari, el titular de drets
reals, el posseïdor i l’ajuntament estaran obligats a facilitar l’examen dels fons
i la documentació que hagi de ser tinguda en compte en la resolució.

3. Serà preceptiva l’audiència a les persones interessades i a l’ajuntament
on s’ubiqui la biblioteca que s’hagi de reconèixer.

Article 43
Fi del procediment de reconeixement

1. El reconeixement com a biblioteca s’ha d’acordar per resolució de l’òr-
gan competent del consell insular corresponent, ha d’incloure la descripció dels
elements per identificar-la i ha de contenir almenys les actuacions a què es ref-
ereix l’article 42.1 d’aquesta llei. La resolució que posi fi al procediment de
reconeixement ha de fer una menció especial als objectius de la biblioteca
reconeguda i ha d’incloure la denominació pública que s’autoritza.

2. El reconeixement s’ha de notificar a les persones interessades, a l’ajun-
tament on estigui ubicada la biblioteca o la col·lecció i al Govern de les Illes
Balears, i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Per deixar sense efecte el reconeixement, cal seguir el procediment reg-
ulat en aquest capítol.

Capítol II
Requisits per al reconeixement

Article 44
Reconeixement de les biblioteques

Per al reconeixement a l’efecte previst en aquesta llei, les biblioteques han
de complir, com a mínim, els requisits següents:

a) Pressupost i mitjans materials que en garanteixin el funcionament, d’a-
cord amb els seus objectius.

b) Disposició ordenada dels fons.
c) Compromís d’introducció dels registres del catàleg de la biblioteca en

el Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears.
d) Compromís de facilitar les dades bibliogràfiques i d’interès estadístic.
e) Mesures de seguretat adequades i suficients per a la conservació dels

fons.
f) Acord entre el consell insular o el Govern de les Illes Balears i els titu-

lars de les biblioteques que determini les condicions, els drets i els deures
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d’ambdues parts en què queda integrada la biblioteca o la col·lecció.

Capítol III
La integració en el Sistema  Bibliotecari de les Illes Balears

Article 45
La integració directa

El reconeixement d’una biblioteca o col·lecció suposarà la integració
directa en el sistema insular de biblioteques que correspongui i l’assentament
automàtic en el Registre General de Biblioteques de les Illes Balears i en els reg-
istres insulars de biblioteques públiques.

Article 46 
Condicions i efectes de la integració

1. Sense perjudici de la normativa pròpia que hagin de complir i dels con-
venis d’integració que s’hagin acordat, totes les biblioteques integrades en els
sistemes insulars de biblioteques n’ajustaran el funcionament a les disposicions
generals, les pròpies dels grups de biblioteques i les dels sistemes insulars en
què s’integrin.

2. La integració d’una biblioteca en el Sistema Insular de Biblioteques
Públiques n’implica la inclusió en el Sistema Bibliotecari de les Illes Balears i
els drets i deures següents:

a) La condició de beneficiari preferent en les actuacions públiques rela-
tives a biblioteques.

b) La participació en les activitats de formació continuada per al personal
de biblioteques que organitzin o promoguin les administracions públiques i els
serveis bibliotecaris insulars i balear.

c) L’accés als serveis de suport de les administracions públiques.
d) L’ús de la denominació pública que s’ha autoritzat.

TÍTOL VII
DEL PATRIMONI BIBLIOGRÀFIC DE LES ILLES BALEARS

Capítol I
Concepte i gestió

Article 47
Concepte

D’acord amb el que estableix la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del pat-
rimoni històric de les Illes Balears:

a) Formen part del patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears les bibliote-
ques i les col·leccions bibliogràfiques de titularitat pública i les obres literàries,
històriques, científiques o artístiques de caràcter unitari o seriat, en escriptura
manuscrita o impreses, de les quals no consta l’existència, almenys, de tres
exemplars en les biblioteques o en els serveis públics ubicats a les Illes Balears,
editades dins el seu àmbit o fora d’aquest i que són d’interès cultural per al poble
de les Illes Balears.

b) Integren, així mateix, el patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears els
exemplars que són producte d’edicions de pel·lícules cinematogràfiques, discs,
fotografies, materials audiovisuals i altres de semblants, sigui quin sigui el seu
suport material, dels quals no consta l’existència, almenys, de tres exemplars en
els serveis públics ubicats a les Illes Balears, o d’un, en el cas de pel·lícules cin-
ematogràfiques que siguin d’interès cultural.

c) Igualment, formen part del patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears
les obres de més de cent anys d’antiguitat i les obres manuscrites, com també
els fons bibliogràfics que, per la seva singularitat, unitat temàtica o rellevància,
siguin establerts per reglament o per la seva regulació específica.

Article 48 
Dipòsit Legal

1. El Dipòsit Legal és el principal sistema d’adquisició del patrimoni bib-
liogràfic i té com a finalitat conservar-lo. Les institucions responsables s’aten-
dran a allò que disposa la normativa vigent per a la gestió, la conservació i la
difusió d’aquest patrimoni així com les empreses, els impressors i els altres sub-
jectes d’aquesta prestació.

2. La Biblioteca de les Illes Balears serà la receptora d’un exemplar del
Dipòsit Legal.

Article 49
Col·lecció local de les biblioteques públiques municipals

Totes les biblioteques públiques municipals comptaran amb una sec-
ció de col·lecció local que recollirà, com a mínim, llibres, fullets i audiovisuals
referits a la seva població. Aquesta secció forma part del patrimoni bibliogràfic
i no pot ser objecte d’esporgada. 

Article 50
Catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears

1. El Catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears és el
catàleg que té com a objectiu l’inventari i la descripció del patrimoni bibli-
ogràfic dipositat a les biblioteques de les Illes Balears, ja siguin de titularitat
pública o privada.

2. Cada consell insular vetllarà per la catalogació del patrimoni bibli-
ogràfic insular, ja sigui per ser-ne posseïdor o per tenir convenis amb institu-
cions posseïdores o amb particulars.

3. Els registres de fons pertanyents al patrimoni bibliogràfic s’inclouran i
quedaran suficientment identificats dins el Catàleg bibliogràfic de les Illes
Balears.

Article 51
Biblioteques i col·leccions d’especial interès

Es poden declarar biblioteques i col·leccions d’especial interès aque-
lles que tenen un fons bibliogràfic de valor singular per al desenvolupament cul-
tural de la societat. Una vegada que obtinguin la integració en el sistema insu-
lar que els correspongui, hauran de subscriure un conveni de caràcter adminis-
tratiu pel qual es comprometin a assumir les obligacions que es derivin de la
seva participació.  

Capítol II
Dipòsit del patrimoni bibliogràfic

Article 52 
Dipòsits bibliogràfics

1. Amb la intenció de preservar i conservar en les millors condicions el
patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears, les biblioteques dels sistemes insu-
lars poden ser receptores, d’acord amb la seva capacitat de custòdia, dels
dipòsits de béns bibliogràfics afins als seus continguts que les administracions
competents disposin mitjançant la resolució administrativa corresponent.

2. Respecte dels béns esmentats anteriorment, les biblioteques receptores
seran seleccionades tenint en compte les circumstàncies que facin possible, a
més de les mesures de conservació i seguretat adequades, una funció difusora i
científica més bona, sense perjudici de l’aplicació d’altres criteris derivats de
l’ordenació bibliogràfica.

3. Aquests dipòsits suposaran la revisió del Registre General de
Biblioteques de les Illes Balears.

Article 53
Dipòsit forçós de fons bibliogràfics

1. Quan en una biblioteca o col·lecció integrada en el Sistema Bibliotecari
de les Illes Balears no es donin les condicions adequades per al correcte man-
teniment del fons consignat en el Registre com a patrimoni bibliogràfic, l’ad-
ministració competent, després de l’audiència prèvia del titular de la biblioteca
o col·lecció, podrà, mitjançant una resolució motivada, ordenar el dipòsit dels
fons objecte de patrimoni bibliogràfic en altres biblioteques fins que desa-
pareguin les causes que motivin aquesta decisió.

2. En cas de clausura d’un centre dels integrats en els sistemes insulars,
l’administració competent podrà disposar, d’acord amb el seu titular, que els
fons del centre clausurat siguin dipositats en una altra biblioteca la naturalesa de
la qual sigui adient per al dipòsit dels béns del centre clausurat.

Capítol III
Conservació i esporgada

Article 54
Digitalització i microfilmació

Les administracions amb competències en matèria bibliotecària pro-
mouran programes per a la digitalització i/o la microfilmació del patrimoni bib-
liogràfic de les Illes Balears, o qualsevol altra tècnica futura amb capacitat
demostrada per a la conservació, la còpia  i la difusió del patrimoni en òptimes
condicions. 

Article 55
Esporgada dels fons

1. En els registres insulars de biblioteques i, en conseqüència, en el
Registre General de Biblioteques de les Illes Balears constarà clarament, en
cada cas, aquella documentació que forma part del patrimoni bibliogràfic i que,
per tant, no pot ser objecte d’esporgada. Aquesta declaració es pot fer de forma
genèrica de parts homogènies del fons.

2. Les biblioteques integrades en el Sistema Bibliotecari de les Illes
Balears poden fer esporgades de fons segons els criteris tècnics que s’estableix-
in en el si de la Comissió Tècnica de Biblioteques de les Illes Balears, sense que
aquest fet afecti el patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears.

TÍTOL VIII
DEL RÈGIM D’ADQUISICIÓ PREFERENT I D’EXPROPIACIÓ

FORÇOSA

Article 56
Drets de tempteig i de retracte

1. L’autoritat competent pot exercir els drets de tempteig i de retracte
respecte dels fons de les biblioteques i col·leccions integrades en el Sistema
Bibliotecari de les Illes Balears, en cas de transmissió onerosa de la propietat o
de qualsevol dret real.
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2. Aquests drets s’han d’exercir en els termes fixats a la Llei 12/1998, de
21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.

Article 57
Expropiació per interès social

Es consideren causes d’interès social, a l’efecte de l’expropiació dels
béns a què es refereix aquest títol per part dels consells insulars competents i,
subsidiàriament, per part del Govern de les Illes Balears, l’incompliment greu
per part dels propietaris o titulars de drets reals de les obligacions referents a la
conservació, el manteniment i la custòdia, com també les disposicions sense
autorització de l’administració competent quan aquesta sigui preceptiva, en cas
que les esmentades disposicions posin aquests béns en perill de deteriorament,
pèrdua o destrucció.

TÍTOL IX
DEL RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS

Capítol I
Infraccions

Article 58
Classificació de les infraccions

Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

1. Són infraccions molt greus les accions o omissions que vulnerant les
prescripcions establertes en aquesta llei impliquin danys irreparables o la pèrd-
ua total dels fons de les biblioteques o col·leccions reconegudes en aquesta llei.

2. Són infraccions greus:

a) L’obstrucció de l’exercici de la potestat inspectora de l’administració.
b) Els danys o deterioraments a les biblioteques o col·leccions

reconegudes en aquesta llei que no siguin irreparables.
c) La disgregació no autoritzada de col·leccions.
d) L’ús no autoritzat de la denominació oficial de biblioteca o col·lecció.
e) L’ús no autoritzat de marques o distintius propis de les biblioteques o

col·leccions reconegudes o integrades en els sistemes insulars.

3. Són infraccions lleus: 

a) Qualsevol de les tipificades com a greus en aquesta llei i que, de forma
acreditada, siguin d’escassa rellevància per al patrimoni bibliogràfic.

b) La manca de lliurament del dipòsit legal per part dels impressors.
c) La manca d’impressió de les dades d’identificació del dipòsit legal en

els documents, de la qual serà responsable subsidiari l’editor del document.
d) Les infraccions sobre la deficient utilització dels serveis que no afecti

directament el patrimoni seran tractades en els respectius reglaments de fun-
cionament dels sistemes insulars de biblioteques.

Article 59
Desenvolupament de disposicions

El Govern de les Illes Balears pot desenvolupar reglamentàriament
les disposicions d’aquest capítol, sense introduir noves infraccions ni alterar la
naturalesa de les que la llei preveu, per identificar de manera més precisa les
conductes mereixedores de sanció.

Capítol II
Sancions

Article 60
Classificació de les sancions

1. Les infraccions a què es refereix aquest títol, sempre que els danys
causats puguin ser valorats econòmicament o el responsable n’obtengui un ben-
efici econòmic, se sancionaran amb una multa d’entre una i quatre vegades el
valor del dany o del benefici.

2. En la resta de casos, s’imposaran les sancions següents:

a) Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de fins a tres mil
euros (3.000,00 euros).

b) Les infraccions greus seran sancionades amb multes de fins a trenta mil
cinquanta euros (30.050,00 euros).

c) Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de fins a cent
cinquanta mil euros (150.000,00 euros).

3. La resolució sancionadora, a més d’imposar les multes que escaiguin,
disposarà el que sigui necessari per a la restauració de la legalitat vulnerada.

4. A més de la multa pertinent, en el cas d’infraccions greus o molt greus,
es pot disposar l’exclusió de la biblioteca o col·lecció infractora del Sistema
Insular de Biblioteques i la suspensió temporal, entre un i cinc anys, de la pos-
sibilitat d’obtenir subvencions i altres beneficis establerts en aquesta llei.

Capítol III
Prescripció de les infraccions i sancions

Article 61

Prescripció

1. Les infraccions lleus establertes en aquest títol prescriuran al cap d’un
any d’haver estat comeses; les greus, al cap de dos anys; i les molt greus, al cap
de cinc anys.

2. Les sancions lleus fixades en aquest títol prescriuran al cap de sis
mesos; les greus, al cap d’un any; i les molt greus, al cap de tres anys.

Capítol IV
Procediment

Article 62
Acció pública

Serà pública l’acció per denunciar les infraccions i per exigir el com-
pliment, davant l’administració, dels deures i de les obligacions continguts en
els preceptes d’aquesta llei.

Article 63
Exigència de requeriment

A més de la incoació de l’expedient sancionador pertinent, una veg-
ada coneguda l’existència de la presumpta infracció, s’exigirà el requeriment
immediat al presumpte responsable perquè dugui a terme de manera immediata
les actuacions necessàries per cessar la infracció o evitar-ne els efectes, sempre
que això fos encara possible.

Disposició addicional primera

Totes les biblioteques públiques que estiguin en funcionament quan
entri en vigor aquesta llei s’integraran d’ofici en el sistema insular de bibliote-
ques que pertoqui i, en conseqüència, en el Sistema Bibliotecari de les Illes
Balears.

Disposició addicional segona

Les determinacions d’aquesta llei s’han d’interpretar amb especial
atenció a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes
Balears, pel que fa al règim general de protecció de béns integrants del patri-
moni cultural, béns d’interès cultural i béns catalogats.

Disposició addicional tercera

Les administracions públiques crearan els òrgans i les unitats admin-
istratives dins dels respectius àmbits competencials, amb la finalitat de garantir
el compliment de les obligacions que aquesta llei imposa, en el marc de les dis-
posicions dels seus pressuposts.

Disposició addicional quarta

Els actuals centres coordinadors de biblioteques dels consells insu-
lars quedaran integrats dins dels serveis de suport a les biblioteques de cada con-
sell insular.

Disposició transitòria primera

Les biblioteques o col·leccions ja existents afectades per aquesta llei
s’hi adaptaran en el termini de dos anys. 

Disposició transitòria segona

En el termini màxim de sis mesos a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, es constituiran el Consell de Biblioteques de les Illes Balears, la
Comissió Tècnica de Biblioteques de les Illes Balears, les comissions tècniques
insulars de biblioteques i els registres insulars i general de biblioteques de les
Illes Balears.

Disposició transitòria tercera

En el termini de divuit mesos a partir de l’entrada en vigor d’aques-
ta llei, s’aprovarà la normativa de creació i funcionament de la Biblioteca de les
Illes Balears.

Disposició transitòria quarta

En el termini de vint-i-quatre mesos a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, els consells insulars i el Govern de les Illes Balears elaboraran el
Mapa de lectura pública de les Illes Balears.

Disposició derogatòria única

Queden derogades les normes d’igual o inferior rang que contra-
diguin el que disposa aquesta llei o s’hi oposin.

Disposició final primera

S’autoritza el Govern de les Illes Balears i els consells insulars, en
els àmbits competencials respectius, a dictar les disposicions reglamentàries per
al desplegament d’aquesta llei.

Disposició final segona
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Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tri-
bunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, vint -i -tres de novembre de dos mil sis

EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou

El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

— o —

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 21520

Anunci pel qual l’Institut Balear de la Natura convoca un con-
curs de trasllat intern entre el personal fix de l’IBANAT mitjan-
çant el procediment de concurs de mèrits.

En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del conveni col·lectiu
de l’Institut Balear de la Natura, el Consell d’Administració de l’entitat en ses-
sió celebrada el dia 16 de novembre de 2006.

S’ACORDA:
1. Aprovar la convocatòria per al proveïment pel sistema de concurs de

mèrits dels llocs de treball que s’indiquen a l’Annex lI.
2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que s’adjun-

ten com a Annex I.
3. Designar els membres de la comissió de valoració dels mèrits acreditats

pels aspirants que s’adjunten com a Annex III. 
4. Ordenar la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes

Balears i als taulers d’anuncis dels centres de treball de l’empresa.
5. Contra aquest acord, les seves bases i els actes administratius que se’n

derivin, així com també els de l’actuació de la comissió de valoració es podrà
interposar recurs d’alçada per les persones interessades davant l’Hble. Conseller
de Medi Ambient.

Palma, 16 de novembre de 2006.

El Secretari del consell d’administració
Martí Ballester Martorell

Annex I

Bases
Primera. Objecte de la convocatòria
L’objecte de la convocatòria és proveir, mitjançant el procediment de con-

curs de mèrits, els llocs de treball que figuren a l’Annex II.

Segona. Requisits i condicions generals de participació
El personal laboral fix de l’Institut Balear de la Natura sigui quina sigui la

seva situació administrativa, llevat de la suspensió ferma, pot participar en
aquesta convocatòria, sempre que compleixin els següents requisits:

A) Estar en el mateix nivell de la vacant objecte de concurs i tenir la titu-
lació exigida per a la vacant a la qual es pretengui accedir.

B) Haver prestat serveis efectius durant un període mínim de dos anys
com a personal laboral fix en el mateix nivell de la vacant objecte de concurs. 

En l’adjudicació de les vacants, sens perjudici de l’ordre de puntuació en
què quedin situats els aspirants, segons els mèrits acreditats, tindran preferència
absoluta  i seguint aquest ordre: 

1er. Els treballadors que sol·licitin el trasllat per motius de salut sempre
que quedi acreditat mitjançant el corresponent certificat mèdic. 

2on. Els treballadors que, en la data de termini de presentació de sol·lici-
tuds, siguin majors de 45 anys.

Tercera. Persones amb discapacitat
El personal laboral fix que tingui alguna discapacitat que ja estigui reco-

neguda davant l’IBANAT pot instar, en la sol·licitud de vacants, l’adaptació del
lloc o llocs de treball sol·licitats, sempre que no suposi una modificació subs-
tancial del context de l’organització.

El president de l’entitat pot demanar a la persona interessada la informa-
ció que cregui necessària, com també el dictamen dels òrgans tècnics de la
mateixa administració sobre la procedència i compatibilitat de l’adaptació amb
les tasques i funcions del lloc en concret.

En la resolució que posi fi al concurs de mèrits s’ha de resoldre, així
mateix, sobre l’adaptació sol·licitada del lloc o llocs de treball dels quals es trac-
tin.

Cuarta. Prova específica de llengua catalana
Per a les persones interessades que no puguin acreditar els coneixements

de llengua catalana corresponents al nivell exigit com a requisit per a cada plaça
convocada i que es reflecteix a l’Annex II de la present convocatòria, es durà a
terme, un cop acabat el termini de presentació d’instàncies, una prova específi-
ca per acreditar aquests coneixements. El resultat d’aquesta prova es qualifica-
rà com a apte o no apte. La qualificació d’apte només tindrà validesa per a
aquesta convocatòria.

La qualificació de no apte implicarà que la persona interessada no podrà
participar en aquesta convocatòria i no es tindrà en compte la seva sol·licitud.

Els coneixements de llengua catalana es poden acreditar mitjançant l’a-
portació, dins el termini de presentació de sol·licituds, d’un certificat oficial
expedit per  l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) o expedit o homo-
logat per l’òrgan competent de la Conselleria d’Educació i Cultura.

Els aspirants que en la sol·licitud hagin fet constar que tenen el nivell de
català requerit o que estan en condicions d’obtenir-lo i per causes externes no el
puguin justificar documentalment en el termini de presentació de sol·licituds,
s’hauran de presentar en el lloc i en la data assenyalats de realització de la prova
específica de català, per tal d’acreditar el nivell esmentat mitjançant l’aportació
d’algun dels títols o certificats esmentats abans. En tot cas, la comissió encarre-
gada d’avaluar aquesta prova ha d’admetre els certificats que aportin els aspi-
rants sempre que acreditin el nivell exigit a la convocatòria i es trobin inclosos
dins el que preveu aquesta base.

La data i el lloc de realització de la prova específica de llengua catalana
s’anunciarà, un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, als taulers
d’anuncis dels centres de treball de l’empresa.  

Cinquena. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptadors

des de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria  al Butlletí
Oficial de les Illes Balears. No obstant, es  publicarà també als taulers d’anun-
cis dels centres de treball de l’empresa.

Sisena.  Sol·licitud
Les sol·licituds s’han de formalitzar d’acord amb el model normalitzat

que figura a l’Annex V d’aquesta convocatòria i ha d’ésser facilitada gratuïta-
ment a tots els centres de treball de l’IBANAT de Mallorca, Menorca i Eivissa-
Formentera 

Seran adreçades al president de  l’entitat i s’han de presentar a les depen-
dències de l’IBANAT de Mallorca, Menorca i Eivissa- Formentera.

Cada aspirant presentarà una única sol·licitud amb indicació del lloc/s pels
que concursa, amb un màxim de tres llocs de treball.

En cas d’ésser més d’un el lloc sol·licitat, haurà d’indicar amb claredat,
indicant amb un número l’ordre de preferència de les places.

Juntament amb la sol·licitud s’aportaran tots els documents acreditatius
dels requisits exigits i dels mèrits al·legats. Es presentaran els documents origi-
nals o còpies compulsades. No obstant els treballadors que facin constar a la
seva sol·licitud que els requisits exigits i els mèrits que han d’ésser valorats són
els que figuren a l’expedient personal, referit sempre al darrer dia de presenta-
ció de sol·licituds, estaran exempts d’acreditar-los. A aquest efecte, l’IBANAT
incorporarà a l’expedient del concurs un extracte de les dades que figuren a l’ex-
pedient de la persona que participa en el concurs. Tot això, sens perjudici de
poder incorporar nous mèrits a la sol·licitud.

Setena. Mèrits:
Es valoraran els següents mèrits:
1) Experiència professional.
a) Treballs desenvolupats dins l’IBANAT en la mateixa categoria profes-

sional a la que es vol accedir  .
b) Treballs desenvolupats en empreses públiques i/o a altres administra-

cions públiques, en la mateixa categoria professional a la que es vol accedir.
2) Antiguitat. 
Serveis prestats dins l’IBANAT, independentment del nivell o categoria

professional desenvolupats dins l’empresa. 
3) Formació.
a) Cursos relacionats amb les funcions pròpies del lloc de treball al qual

es vol accedir.
b) Cursos de prevenció en riscos laborals.
Es valoraran sempre que els cursos hagin estat realitzats o organitzats per

entitats o organismes oficials i entitats especialitzades i /o reconegudes com a
centres d’ensenyament o de formació per l’administració.

4) Coneixements de llengua catalana de nivell superior a l’exigit a la plaça
a la que es vol accedir.

La valoració dels mèrits es farà segons disposa l’Annex IV.

Vuitena. Comissió de valoració
És l’encarregada de valorar i elaborar la proposta d’adjudicació de les

vacants a la vista de les sol·licituds presentades en funció dels mèrits acreditats
pels aspirants. 

Hi haurà una sola comissió de valoració i estarà constituïda per 5 mem-
bres:

- Dos membres proposats per l’Ibanat i designats pel consell d’adminis-
tració de l’entitat. 

Dos membres representants de les organitzacions sindicals existents en el
comitè d’empresa, elegits per acord entre els seus components i designats pel
consell d’administració de l’IBANAT.

- Un membre del mateix grup professional o de grup superior de la perso-
na que sol·licita la vacant, elegit per sorteig entre el personal fix de l’empresa i
designat pel  consell d’administració de l’IBANAT.

La majoria dels membres  hauran de pertànyer a un grup de  titulació igual
o superior a l’exigit per a l’ingrés a les categories corresponents als llocs con-
vocats.

Per a cada càrrec es designarà un membre titular i un de suplent.
Els membres de la comissió podran ésser designats entre el personal labo-
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