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perjudici d’una posterior regulació del règim jurídic general de l’acció concertada
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’Institut Balear
d’Afers Socials podrà instrumentar la seva col·laboració amb entitats públiques o
privades, sense afany de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre
regulat pel ¨Decret 44/1988, de 28 d’abril, mitjançant concerts subscrits en els
casos i amb els requisits que s’estableixen en el present Decret.

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Núm. 7599
Decret 38/1999, de 16 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de
l’acció concertada amb entitats sense afany de lucre de l’Institut
Balear d’Afers Socials
Mitjançant la disposició addicional setena, Llei 4/1996 de 19 de desembre
de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 1997,
es va crear l’Institut Balear d’Afers Socials (IBAS), Entitat Autònoma de caràcter
administratiu dotada de personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar, a la
qual li correspon l’execució de les competències d’administració, gestió i relacions
amb l’Administració de l’Estat contingudes en el Reial Decret 2153/1996, de 27
de setembre, sobre el traspàs de funcions i serveis de la Seguretat Social a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèries encomanades a l’Institut
Nacional de Serveis Socials, INSERSO (actualment Institut de Migracions i
Serveis Socials, IMSERSO).
Entre les funcions traspassades a la Comunitat Autònoma, en virtut del que
disposa el RD 2153/1996 es troba l’establiment, la gestió, l’actualització i la
rescissió dels concerts amb entitats que prestin els seus serveis en aquesta
Comunitat. Així doncs, en el desenvolupament de l’activitat que té legalment
encomanada l’Institut Balear d’Afers Socials, aquest Institut en ve instrumentant
la col·laboració amb entitats privades sense afany de lucre mitjançant concerts i
convenis de col·laboració, com ja feia anteriorment l’INSERSO, amb l’objectiu de
desenvolupar programes que, pel seu caràcter experimental o les seves peculiars
exigències tècniques, no puguin o no hagin de ser realitzats directament pel propi
IBAS, mitjançant els seus mitjans materials i personals. El règim de l’esmentada
acció ve regulat, entre altres disposicions, per l’Ordre del Ministeri d’Afers Socials
de 7 de juliol de 1989, sobre acció concertada en matèria de reserva i ocupació de
places en centres residencials per a la tercera edat i minusvàlids, per la Resolució
de la Subsecretaria per a la Seguretat Social de 18 de maig de 1982, desenvolupada
per diverses circulars posteriors, i per la Resolució de la Direcció General d’Acció
Social de l’INSERSO, per la qual s’aproven els annexos números 1 i 2 per a la
subscripció de concerts que tenguin per objecte el desenvolupament de programes de caràcter experimental. La inexistència d’una normativa pròpia de la
Comunitat Autònoma sobre la matèria ha fet que fins avui l’Institut Balear d’Afers
Socials continuàs regint-se per allò que estableixen les disposicions anteriorment
esmentades. No obstant això, i sense perjudici de l’elaboració per part de la CAIB
d’una normativa pròpia relativa a l’acció concertada de l’Administració
autonòmica, es considera necessari regular el règim jurídic de l’esmentada acció
concertada de l’Institut Balear d’Afers Socials, i adaptar-la a les peculiaritats de
l’administració i organització autonòmiques.
Per altra banda, la consideració que aquests convenis i concerts, subscrits en
l’àmbit de l’assistència social i els serveis socials de la Seguretat Social, tenien
com a finalitat la prestació dels serveis que constitueixen l’objecte de l’activitat
ordinària de l’Institut Nacional de Serveis Socials (les funcions del qual han estat
assumides per l’IBAS en la nostra Comunitat Autònoma), davant la impossibilitat
material de l’Administració de poder prestar-los pel seu compte, així com el fet
que els esmentats serveis constitueixin un dret subjectiu dels beneficiaris del
sistema de la Seguretat Social, determinaren que, tradicionalment, en els Pressuposts
Generals de la Seguretat Social, els crèdits destinats a atendre les obligacions
financeres derivades dels convenis i concerts subscrits amb entitats sense afany de
lucre s’imputassin a la secció 04 de l’article 26 del capítol 2, despeses en béns
corrents i serveis. Basant-nos en el que s’ha exposat anteriorment i amb la finalitat
d’atendre les obligacions financeres contretes per l’Institut Balear d’Afers Socials
com a conseqüència dels concerts i convenis subscrits amb entitats sense afany de
lucre per a la prestació de serveis social, es considera necessari autoritzar aquest
Institut perquè s’imputin en el capítol 2 les despeses que se’n derivin.
Per tot això, i a proposta de la consellera de Presidència, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 16 d’abril de 1999,

Article 2.
Podran ser objecte de concert:
a) La reserva i ocupació de places o prestació de serveis concrets a
beneficiaris de l’Institut Balear de Serveis Socials, els quals designi aquest Institut,
de conformitat amb els seus criteris generals sobre selecció de beneficiaris o
atorgament de serveis.
b) La gestió, per part de l’Institut Balear de Serveis Socials, de centres
assistencials promoguts per aquest Institut i finançats, totalment o parcialment, per
altres entitats.
c) El desenvolupament de programes que pel seu caràcter experimental o les
seves exigències tècniques peculiars, no puguin o no hagin de ser realitzats
directament per part de l’IBAS.
Article 3.
Els concerts s’instrumentaran mitjançant documents-tipus aprovats per a
cadascun dels objectes a què fa referència l’article anterior, previ informe del
Departament Jurídic de la Comunitat Autònoma.
Fins que no siguin aprovats els esmentats documents-tipus, l’acció concertada de l’IBAS s’ajustarà als models aprovats per l’INSERSO.
Article 4.
Correspon a la Direcció Gerència de l’IBAS la subscripció dels concerts,
amb fiscalització prèvia, si escau, per part de la Intervenció General de la
Comunitat Autònoma.
L’aprovació dels concerts dels quals se’n derivin obligacions econòmiques
per un import igual o superior a 25.000.000 de ptes. correspondrà al Consell de
Govern de la CAIB.
Article 5.
Els concerts tendran una durada determinada, que no podrà excedir de cinc
anys, i es podran prorrogar per períodes anuals. En qualsevol cas, quan la seva
vigència s’estengui expressament o tàcitament més enllà de la duració inicial, el
concert condicionarà la seva vigència en exercicis successius a l’existència de
crèdit pressupostari suficient per fer front a les obligacions que se’n derivin.
Article 6.
L’aprovació dels concerts s’ajustarà en allò que estableixen la Llei 1/1986,
de 5 de febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i les lleis
de Pressuposts i normes de desenvolupament.
Article 7.
La contraprestació econòmica que, si escau, hagi de realitzar l’IBAS, serà
modulada de forma que el seu cost sigui igual o inferior al de serveis similars
prestats directament per aquest Institut. El concert establirà, si pertoca, la periodicitat
i índexs als quals hagi d’ajustar-se l’actualització de la contraprestació inicialment
convinguda.
Article 8.
En els concerts que suposin una prestació retribuïda de serveis a beneficiaris
de l’IBAS, aquest es reservarà les facultats d’inspecció amb el mateix abast que
pels centres propis de l’Institut, i es preveu com a causa expressa de resolució del
concert la negativa o obstrucció a la labor inspectora de l’IBAS.
Article 9.
Una vegada siguin aprovats els documents-tipus a què hem fet referència en
l’article 3 del present Decret, l’IBAS n’ajustarà el contingut dels concerts en vigor,
abans de procedir-ne a la pròrroga expressa o tàcita.
Article 10.
En tot allò que no hagi previst aquest Decret, l’acció concertada de l’IBAS
es regirà pel que disposa la normativa estatal reguladora de l’acció concertada de
l’IMSERSO, en especial la Resolució de la Subsecretaria per a la Seguretat Social
de 18 de maig de 1982.

DECRET
Article 1.
En el desenvolupament de l’activitat que té legalment encomanada, i sense

Article 11.
Es faculta la Direcció Gerència de l’IBAS per adoptar les mesures necessàries
per al compliment del que disposa aquest Decret.
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dades de la administración y organización autonómicas.
Article 12.
L’IBAS imputarà les despeses derivades dels concerts i convenis de
col·laboració per a la prestació de serveis socials amb entitats sense afany de lucre
al concepte econòmic 26104 (despeses derivades de convenis i concerts amb
entitats privades sense afany de lucre).
Disposició final primera.
El present decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Disposició derogatòria única.
Resten derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin
en allò que estableix el present Decret.
Palma, 16 d’abril de 1999
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
La consellera de Presidència
M. Rosa Estarás i Ferragut

Por otro lado, la consideración de que estos convenios y conciertos,
suscritos en el ámbito de la asistencia social y los servicios sociales de la Seguridad
Social, tenían como finalidad la prestación de los servicios que constituyen el
objeto de la actividad ordinaria del Instituto Nacional de Servicios Sociales (cuyas
funciones han sido asumidas por el I.B.A.S. en nuestra Comunidad Autónoma),
ante la imposibilidad material de la Administración de poder prestarlos por sí
misma, así como el hecho de que los citados servicios constituyen un derecho
subjetivo de los beneficiarios del sistema de la Seguridad Social, determinaron
que, tradicionalmente, en los Presupuestos Generales de la Seguridad Social, los
créditos destinados a atender las obligaciones financieras derivadas de los convenios y conciertos suscritos con entidades sin ánimo de lucro se imputasen a la
sección 04 del artículo 26 del capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios.
Con base en lo anteriormente expuesto y con la finalidad de atender a las
obligaciones financieras contraídas por el Instituto Balear de Asuntos Sociales
como consecuencia de los conciertos y convenios suscritos con entidades sin
ánimo de lucro para la prestación de servicios sociales, se considera necesario
autorizar a dicho Instituto para imputar al capítulo 2 los gastos derivados de los
mismos.
Por todo ello, a propuesta de la Consejera de la Presidencia, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión de 16 de abril de 1999,

— o —DECRETO

Sección I - Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares
1.- Disposiciones Generales
CONSELLERIA DE PRESIDENCIA
Núm. 6233
Decreto 38/1999, de 16 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico de la acción concertada con entidades sin ánimo de lucro
del Instituto Balear de Asuntos Sociales.
Mediante la disposición final séptima de la Ley 4/1996, de 19 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1997, se creó el Instituto Balear de
Asuntos Sociales (I.B.A.S.), entidad autónoma de carácter administrativo, dotada
de personalidad jurídica propia y con plena capacidad de obrar, a la que le
corresponde la ejecución de las competencias de gestión, administración y
relaciones con el Estado contenidas en el Real Decreto 2153/96, de 27 de
septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales, INSERSO (actualmente Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, IMSERSO).
Entre las funciones traspasadas a la Comunidad Autónoma en virtud de lo
dispuesto en el citado Real Decreto 2153/1996, se encuentra el establecimiento,
gestión, actualización y rescisión de los conciertos con entidades que presten sus
servicios en dicha Comunidad. Así pues, en el desarrollo de la actividad que tiene
legalmente encomendada, el Instituto Balear de Asuntos Sociales, éste viene
instrumentando su colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro
mediante conciertos y convenios de colaboración, como ya hacía anteriormente
el INSERSO, con el objeto de desarrollar programas que, por su carácter experimental o sus peculiares exigencias técnicas no puedan o no deban ser realizados
directamente por el propio Instituto a través de sus medios materiales y personales.
El régimen de dicha acción viene regulado, entre otras disposiciones, por la Orden
del Ministerio de Asuntos Sociales de 7 de julio de 1989, sobre acción concertada
en materia de reserva y ocupación de plazas en centros residenciales para la tercera
edad y minusválidos, por la Resolución de la Subsecretaría para la Seguridad
Social de 18 de mayo de 1982, desarrollada por varias circulares posteriores, y por
la Resolución de la Dirección General de Acción Social del INSERSO por la que
se aprueban los Anexos números 1 y 2 para la suscripción de conciertos que
tengan por objeto el desarrollo de programas de carácter experimental. La
inexistencia de una normativa propia de la Comunidad Autónoma sobre la
materia, ha hecho que hasta la fecha el Instituto Balear de Asuntos Sociales
continuara rigiéndose por lo establecido en las disposiciones anteriormente
referidas. No obstante, y sin perjuicio de la elaboración por parte de la C.A.I.B. de
una normativa propia relativa a la acción concertada de la Administración
autonómica, se considera necesario regular el régimen jurídico de dicha acción
concertada del Instituto Balear de Asuntos Sociales, adaptándola a las peculiari-

Artículo 1.En el desarrollo de la actividad que tiene legalmente encomendada, y sin
perjuicio de una posterior regulación del régimen jurídico general de la acción
concertada de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
el Instituto Balear de Asuntos Sociales podrá instrumentar su colaboración con
entidades públicas o privadas, sin ánimo de lucro, legalmente constituidas e inscritas
en el Registro regulado por el Decreto 44/1988, de 28 de abril, mediante conciertos
suscritos en los casos y con los requisitos que se establecen en el presente Decreto.
Artículo 2.Podrán ser objeto de concierto:
a) La reserva y ocupación de plazas o prestación de servicios concretos a
beneficiarios del Instituto Balear de Servicios Sociales, designados por éste de
conformidad con sus criterios generales sobre selección de beneficiarios u otorgamiento de servicios.
b) La gestión, por el Instituto Balear de Servicios Sociales, de centros
asistenciales promovidos por el mismo y financiados, total o parcialmente, por otras
entidades.
c) El desarrollo de programas que por su carácter experimental o sus peculiares
exigencias técnicas, no puedan o no deban ser realizados directamente por el Instituto
Balear de Asuntos Sociales.
Artículo 3.Los conciertos se instrumentarán mediante documentos-tipo, aprobados para
cada uno de los objetos a que se refiere el artículo anterior, previo informe del
Departamento Jurídico de la Comunidad Autónoma.
En tanto son aprobados los citados documentos-tipo, la acción concertada del
Instituto Balear de Asuntos Sociales se ajustará a los modelos aprobados por el
INSERSO.
Artículo 4.Corresponde a la Dirección-Gerencia del Instituto Balear de Asuntos Sociales
la suscripción de los conciertos, previa fiscalización, en su caso, por la Intervención
General de la Comunidad Autónoma.
La aprobación de los conciertos de los que se deriven obligaciones económicas
por un importe igual o superior a 25.000.000,-Ptas. corresponderá al Consejo de
Gobierno de la C.A.I.B.
Artículo 5.Los conciertos tendrán una duración determinada, que no podrá exceder de
cinco años, pudiendo ser prorrogados por períodos anuales. En cualquier caso,
cuando su vigencia se extienda expresa o tácitamente más allá de la duración inicial,
el concierto condicionará su vigencia en ejercicios sucesivos a la existencia de crédito
presupuestario suficiente para hacer frente a las obligaciones derivadas del mismo.
Artículo 6.La aprobación de los conciertos se ajustará a lo establecido en la Ley 1/1986,
de 5 de febrero, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en las
Leyes de Presupuestos y normas de desarrollo.

