CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

INFORME NÚM. 03/2017 SOBRE EL PROJECTE D’ORDRE DE LA CONSELLERA
DE SALUT DE CREACIÓ DE FITXERS I DE MODIFICACIÓ D’ALGUNS DELS
EXISTENTS QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE LA
CONSELLERIA DE SALUT
1. FETS
La Conselleria d’Educació i Universitat va presentar al Consell Escolar de les Illes
Balears, dia 29 de març de 2017, l’esborrany de projecte d’Ordre de la consellera
de Salut de creació de fitxers i de modificació d’alguns dels existents que contenen
dades de caràcter personal de la Conselleria de Salut.
El dia 29 de març de 2017, la secretaria del CEIB va remetre l’esborrany d’Ordre
als consellers i a les conselleres per al seu coneixement i estudi, en sol·licitud
d’aportacions fins al dia 12 d’abril de 2017 d’acord amb l’article 38.2 del
Reglament del CEIB.
A la reunió de la Comissió Permanent del CEIB de dia 10 d’abril de 2017 es va
acordar nomenar la Sra. Joana Maria Mas Cuenca ponent de l’Informe. Aquest
informe ha estat tramitat per via d’urgència.
Dins el període establert varen presentar aportacions al projecte d’Ordre els
consellers i conselleres en representació de:l’STEI.
A la reunió de la Comissió Permanent duta a terme dia 16 de maig de 2017, la
ponent va exposar el contingut de l’informe en base a l’aportació rebuda i es va
aprovar l’informe per unanimitat.

El dia 24 de maig de 2017 es va remetre l’Informe als consellers i conselleres
per al seu coneixement i estudi i s’obrí un termini de presentació d’esmenes que
finalitzà dia 5 de juny de 2017.
Dins el termini de presentació d’esmenes el sindicat USO, en va presentar una.
2. CONTINGUT DE L’ORDRE
L’esborrany del projecte d’ordre de la consellera de Salut de XX de XXX de 2017 de
creació de fitxers i de modificació d’alguns dels existents que contenen dades de
caràcter personal de la Conselleria de Salut, consta d’un preàmbul, sis articles,
una disposició addicional única, una disposició final única, annex 1 i annex 2.
El preàmbul conté les bases legals en les quals es fonamenta el projecte d’Ordre i
una exposició de motius. Les bases legals fan referència a la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, al Reial
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de l’esmentada llei, a l’article 31.14 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, al Decret 90/2006, de 20
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d’octubre, sobre la creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades
de caràcter personal en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques i a la Llei 4/2001, de 14 de març, del
Govern de les Illes Balears.
El contingut de l’ordre ve distribuït del mode següent:
Preàmbul
Article 1:
Creació de fitxers
Article 2:
Modificació de fitxers
Article 3:
Cessió de dades
Article 4:
Òrgans responsables dels fitxers
Article 5:
Secret professional i deure de confidencialitat
Article 6:
Exercici de drets
Disposició addicional única: Inscripció dels fitxers en el Registre General de
protecció de Dades
Disposició final única: Entrada en vigor
ANNEX 1: Creació de fitxers
ANNEX 2: Modificació de fitxers
3. CONSIDERACIÓ GENERAL
En relació al contingut de l’Annex 2, instem l’administració pública a prendre, de
manera urgent, totes les mesures necessàries per tal de garantir i vetllar per
l’eliminació de l’amiant existent de tots els edificis d’ús públic, per evitar els perills
que es poden derivar a totes les persones que hi estan exposades.
Per altra banda, instem l’administració a la realització (en el cas de que no s’hagi
fet) d’un estudi de les conseqüències que s’hagin pogut derivar de la presència
d’aquest material, sobre les persones que hi han estat exposades en tots els
edificis d’ús públic.
4. CONSIDERACIÓ FINAL
El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària el dia 13 de juny de
2017, va aprovar aquest Informe 03/2017 per 33 vots a favor dels 33 consellers i
conselleres presents en el moment de la votació, la qual cosa faig constar als
efectes del que estableix l’article 6 de la Llei de consells escolars de les Illes Balears.
Palma, 14 de juny de 2017
La secretària

El president

Margalida Salom Torrens

Pere Carrió Villalonga
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