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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

Núm. 19197
Llei, 8/2002 de 26 de setembre , de creació del Col·legi d’Educadores
i Educadors Socials 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

L’article 11.15 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, d’acord amb
la redacció que li dóna la Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener, disposa que
corresponen a la comunitat autònoma de les Illes Balears les competències de
desplegament legislatiu i d’execució en matèria de corporacions de dret públic
representatives d’interessos econòmics i professionals, que s’han d’exercitar dins
el marc de la legislació bàsica de l’Estat.

Desplegant aquest precepte s’aprovà la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de
col.legis professionals de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 3 de la Llei esmentada, la creació de col.legis
professionals s’ha de fer per llei i la proposta de la iniciativa legislativa la poden
instar la majoria dels professionals interessats. Aquesta iniciativa ha estat
realitzada per la Associació Professional d’Educadors Socials de les Illes Balears.

La professió d’educador o educadora social s’ha consolidat com una
professió independent des de la creació de la diplomatura en Educació Social pel
Reial decret 1420/1991, de 30 d’agost.

En els darrers anys la professió d’educador o educadora social ha adquirit
unes competències específiques que l’han diferenciada d’altres col·lectius
professionals. Així,

doncs, es considera oportuna i necessària la creació d’un col.legi professional
que integri les persones que, amb la titulació suficient, desenvolupin les funcions
d’educació social i coadjuvin en l’avanç de la millora social a l’àmbit de les Illes
Balears.

Article 1.

Es crea el Col.legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears,
com una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat per al compliment de les seves finalitats.

Aquest col.legi ha de tenir una estructura interna i un funcionament
democràtics i s’ha de regir, en les seves actuacions, per la normativa bàsica estatal
en matèria de col.legis professionals, per la normativa autonòmica que la
desplegui legalment o reglamentàriament, per aquesta Llei de creació, pels seus
propis Estatuts, per la resta de normativa interna i per tota la que li sigui d’aplicació
general o subsidiària.

Article 2.

El Col.legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears agrupa les
persones que tenen la titulació de diplomatura en Educació Social, com també
aquelles que es troben en alguns dels casos que preveu la disposició transitòria
tercera, després de la corresponent habilitació.

Article 3.

L’àmbit territorial del Col.legi és el de les Illes Balears.

Article 4.

Per a l’exercici de la professió d’educador o educadora social a les Illes
Balears és  imprescindible incorporar-se al Col.legi d’Educadores i Educadors
Socials de les Illes Balears.

Tot això sense perjudici del que disposi la legislació bàsica estatal.

Disposició transitòria primera.

1. Es crea una comissió gestora integrada per sis membres de la Junta

Directiva de l’Associació Professional d’Educadors Socials de les Illes Balears i
un nombre igual de representants diplomades i diplomats universitaris en educació
social, designats per la Conselleria de Presidència d’acord amb criteris de
representació territorial. Aquesta comissió, en el termini de sis mesos comptadors
des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ha d’aprovar uns estatuts provisionals del
Col.legi que regulin:

a) Els requisits per adquirir la condició de col.legiat o col.legiada. Aquesta
condició permet participar a l’assemblea constituent del Col.legi.

b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de l’assemblea
constituent, que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en els
diaris de major difusió d’aquesta comunitat.

2. La comissió gestora al.ludida en l’apartat primer d’aquesta disposició
transitòria s’ha de constituir en comissió d’habilitació incorporant tres representants
de la Universitat de les Illes Balears que imparteixin els estudis d’Educació Social,
i ha d’habilitar, si pertoca, les persones que sol.licitin incorporar-se al Col.legi per
participar en l’assemblea constituent. Tot això sense perjudici que es pugui
interposar un posterior recurs davant la comissió contra les decisions d’habilitació
que adopti.

Disposició transitòria segona.

L’assemblea constituent:
a) Ha d’aprovar, si n’és el cas, la gestió de la Comissió Gestora creada en

la disposició addicional primera d’aquesta llei.
b) Ha d’aprovar els Estatuts definitius del Col.legi.
c) Ha d’elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs corresponents en els

òrgans col.legiats.

Disposició transitòria tercera.

Poden integrar-se en el Col.legi d’Educadores i Educadors Socials de les
Illes Balears les persones que treballen en el camp de l’educació social i en
sol.licitin prèviament l’habilitació en el termini dels devuit mesos següents a la
data de publicació d’aquesta Llei, si es troben en alguns d’aquests supòsits:

a) Haver cursat estudis específics d’un mínim de tres anys en el camp de
l’educació social, iniciats abans del curs 1994/1995, i acreditar tres anys almenys
de dedicació plena i principal a les tasques pròpies de l’educació social dins dels
dotze anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

b) Acreditar una titulació universitària, llicenciatura i/o diplomatura, en
estudis iniciats abans del curs 1994/1995, i justificar documentalment cinc anys
de dedicació plena o principal a les tasques d’educació social dins dels quinze anys
anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

c) Acreditar documentalment deu anys de dedicació plena o principal a les
tasques pròpies d’educació social desenvolupades dins dels vint anys anteriors a
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Disposició transitòria quarta.

Els Estatuts definitius, una vegada aprovats, juntament amb el certificat de
l’acta de l’assemblea constituent, s’han de remetre a l’òrgan competent de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, als efectes que se’n
pronunciï sobre la legalitat i n’ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Disposició transitòria cinquena .

El Col.legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears obtendrà
la capacitat plena d’obrar des de la constitució dels seus òrgans definitius de
govern.

Disposició final.

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat 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 facinguardar.

Palma, vint-i-sis de setembre de dos mil dos

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

El conseller de Presidència
     Antoni Garcias i Coll
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