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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

8283 Decret 21/2014, de 9 de maig, de modificació del Decret 1/2009, de 16 de gener, pel qual es regula el
Fòrum de la Immigració de les Illes Balears

El Fòrum de la Immigració de les Illes Balears, regulat mitjançant el Decret 1/2009, de 16 de gener, és un espai que promou la participació, la
consulta i el diàleg de totes les institucions i les entitats implicades en el procés de la integració social de les persones immigrades i
refugiades que resideixen a les Illes Balears.

Les funcions principals que exerceix el Fòrum són estudiar les consultes que li plantegi l’òrgan al qual estigui adscrit, i emetre informes i
dictàmens; promoure estudis i investigacions relatius a la integració social de les persones immigrants i formular propostes, recomanacions i
preguntes sobre els diferents aspectes relacionats amb la seva inserció, valorant i canalitzant, si escau, els plantejaments d’entitats i
associacions amb experiència en l’àmbit de la immigració; informar i debatre sobre programes i activitats adreçats a la població immigrant,
tant si són desenvolupats per l’Administració com per les entitats socials; promoure iniciatives sobre projectes que satisfacin les necessitats i
demandes del col·lectiu; facilitar la comunicació i l’intercanvi d’opinions entre les diferents persones que són membres del Fòrum sobre els
problemes que afecten les persones immigrades residents a les Illes Balears, dins el marc d’una política de ciutadania i integració plenes;
afavorir el coneixement, l’intercanvi i el respecte de la diversitat mitjançant l’impuls d’iniciatives de sensibilització en matèria d’immigració
adreçades al conjunt de la població de les Illes Balears, amb l’objectiu d’eliminar prejudicis i actituds i conductes discriminatòries, racistes i
xenòfobes; establir i impulsar contactes amb altres òrgans anàlegs d’àmbit nacional i internacional, i fer propostes al fòrum d’àmbit estatal;
presentar anualment un informe sobre la situació i les característiques de la immigració a les Illes Balears, i qualssevol altres actuacions que
es considerin necessàries en relació amb la igualtat, la convivència, la ciutadania i la integració de les persones immigrades en la societat de
les Illes Balears.

Amb la finalitat de donar més representació a les associacions i les federacions d’associacions de persones immigrades radicades a les Illes
Balears i a les entitats socials que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit de la immigració a les Illes Balears, i analitzada la composició
actual del Fòrum de la Immigració, en la darrera sessió plenària es va proposar la modificació de la composició quantitativa d’aquest òrgan,
de manera que, principalment, es doni cabuda a una pluralitat d’entitats més gran i es faciliti la diversitat en la seva composició.

També cal tenir en compte que mitjançant el Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, s’establiren les competències i
l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D’acord amb això, i atesa l’estructura i la composició del Govern de les Illes Balears, que afecta la distribució de competències entre les
diferents conselleries, s’estima la necessitat tant d’ampliar el nombre de vocals que hi intervenen en representació del teixit associatiu com
d’adequar el nombre de vocals designats que representen les diferents administracions públiques.

A l’empara dels articles 42, 43.3 i 46 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, a proposta del vicepresident i
conseller de Presidència, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 9 de maig de 2014,

DECRET

Article únic

Modificar el Decret 1/2009, de 16 de gener, pel qual es regula el Fòrum de la Immigració de les Illes Balears, en els termes següents:

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 5, que queda redactat de la manera següent:

2. El Ple del Fòrum ha de designar entre les persones que en siguin membres el vicepresident segon o la vicepresidenta segona. El
seu mandat és, amb caràcter general, de dos anys comptadors des de la data del nomenament.

2. Es modifica l’article 7, que passa a tenir la redacció següent:

Article 7

Vocals
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a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

1. El Fòrum de la Immigració està integrat pels vocals següents:

a) Cinc representants de l’Administració autonòmica, que són:

El director o la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

El director o la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional.

El director o la directora general del Servei de Salut de les Illes Balears o un membre de l’estructura directiva dels Serveis
Centrals designat per aquest òrgan.

El director o la directora general de Serveis Socials.

El director o la directora de l’Institut Balear de la Dona.

b) Una persona en representació de cada consell insular.

c) Dos representants de l’Administració local:

Una persona en representació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears.

Una persona en representació de l’Ajuntament de Palma.

d) Dues persones en representació de l’Administració General de l’Estat a les Illes Balears, competents en matèria d’immigració.

2. Les associacions i les federacions d’associacions de persones immigrades i les entitats socials hi són representades per aquestes
persones, que també en són vocals:

Els representants de les associacions i les federacions d’associacions de persones immigrades radicades a les Illes Balears,
vàlidament constituïdes i inscrites en el registre corresponent, que manifestin la voluntat de participar en aquest òrgan.

Els representants de les entitats socials que desenvolupin la seva activitat en l’àmbit de la immigració de les Illes Balears,
vàlidament constituïdes i inscrites en el registre corresponent, que manifestin la voluntat de participar en aquest òrgan.

Una persona en representació de cadascun dels fòrums insulars de la immigració que s’hagin constituït. Aquesta persona ha de ser
designada pel ple del fòrum insular corresponent entre els membres que pertanyin a una associació o federació d’associacions de
persones immigrades o a una entitat social.

Una persona en representació de cada organització sindical d’àmbit interinsular que desenvolupi programes relatius a la
immigració a les Illes Balears.

Dues persones en representació de les organitzacions empresarials més representatives.

Dues persones en representació de les federacions d’associacions veïnals més representatives.

3. El mandat dels i les vocals que no pertanyen a l’Administració pública és, amb caràcter general, de quatre anys comptadors des
de la data de nomenament. No obstant això, els i les vocals que representin aquest col·lectiu no poden ser destituïts abans de
transcórrer l’any de mandat.

Pel que fa a la resta de membres i de vocals que pertanyen a l’Administració, mantenen la seva condició mentre ocupin el càrrec
corresponent.

3. Es deixa sense contingut el capítol III, articles 8 a 15, relatiu a la selecció de vocals.

4. Es modifica l’apartat 1  de l’article 18, que queda redactat de la manera següent:c

c) Catorze vocals, designats entre els membres del Ple, que es distribueixen així:

1r. Una persona en representació de l’Administració de la Comunitat Autònoma.

2n. Una persona en representació de l’Administració local.
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3r. Cinc persones en representació de les associacions i les federacions d’associacions de les persones immigrades.

4t. Dues persones en representació de les entitats socials.

5è. Dues persones en representació de les organitzacions sindicals més representatives.

6è. Dues persones en representació de les organitzacions empresarials més representatives.

7è. El director o la directora de l’Oficina Unificada d’Estrangers (OUE), com a representant de l’Administració General de l’Estat.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret.

Disposició final única

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

Palma, 9 de maig de 2014

El vicepresident i conseller de Presidència                                     El president
            Antonio Gómez Pérez                                                   José Ramón Bauzá Díaz
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