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Resolució
1. Aprovar la llista definitiva d’integració en la condició de personal
estatutari fix del personal laboral fix i del personal funcionari de carrera del
complex hospitalari de Mallorca.
En la llista definitiva de persones admeses (annex I) hi figuren el nom, els
llinatges, el número del document d’identitat, la categoria estatutària en la qual
la persona interessada ha resultat integrada i el centre d’integració.
En la llista definitiva de persones excloses (annex II) hi figuren el nom,
els llinatges, el número del document d’identitat i la causa de l’exclusió.
2. S’aprova la llista definitiva de personal estatutari fix que passa a
ocupar la plaça de manera definitiva i en actiu al complex hospitalari de
Mallorca (annex III).
3.

La integració tendrà efectes jurídics amb data d’1 d’abril de 2011.

4.

Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs de reposició davant l’òrgan que la dicta, en el termini d’un
mes comptador des de l’endemà de la data de publicació, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb
l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de
la data de publicació, d’acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.
Palma, 1 d’abril de 2011
El director general
Josep M. Pomar Reynés
Per delegació del conseller de Salut i Consum (BOIB núm. 48/2008)

1. Aprovar la llista definitiva d’integració en la condició de personal
estatutari fix del personal laboral fix de la Fundació Pública Sanitària Hospital
Son Llàtzer.
En la llista definitiva de persones admeses (annex I) hi figuren el nom, els
llinatges, el número del document d’identitat, la categoria estatutària en la qual
la persona interessada ha resultat integrada i el centre d’integració.
En la llista definitiva de persones excloses (annex II) hi figuren el nom,
els llinatges, el número del document d’identitat i la causa de l’exclusió.
2. S’aprova la llista definitiva de personal estatutari fix que passa a
ocupar la plaça de manera definitiva i en actiu a la Fundació Pública Sanitària
Hospital Son Llàtzer (annex III).
3.

La integració tendrà efectes jurídics amb data d’1 d’abril de 2011.

4.

Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs de reposició davant l’òrgan que la dicta, en el termini d’un
mes comptador des de l’endemà de la data de publicació, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb
l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de
la data de publicació, d’acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.
Palma, 1 d’abril de 2011
El director general
Josep M. Pomar Reynés
Per delegació del conseller de Salut i Consum (BOIB núm. 48/2008)
(veure els annexes en la versió castellana)

(veure els annexes en la versió castellana)

—o—
Num. 7802
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears d’1d’abril de 2011 per la qual s’aprova la llista definitiva d’integració en la condició de personal estatutari fix del personal laboral fix de la Fundació Pública Sanitària Hospital Son
Llàtzer
Fets i fonaments de dret
1. En el BOIB núm. 167, de 18 de novembre de 2010, es va publicar
l’Acord del Consell de Govern de 12 de novembre de 2010 pel qual es ratifica
l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 4 de novembre de 2010, pel qual s’estableixen el procés i les condicions de l’oferta d’integració en la condició de personal estatutari fix que es farà al personal funcionari de carrera i al personal
laboral fix adscrit a centres, establiments o serveis gestionats pel Servei de Salut
de les Illes Balears.
2. En el BOIB núm. 171, de 25 de novembre de 2010, es va publicar la
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual
es regula el procediment d’integració com a personal estatutari fix del personal
laboral fix de la Fundació Hospital Son Llàtzer.
3. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears de 10 de març de 2011 aprova la llista provisional d’integració en la
condició de personal estatutari fix del personal laboral fix de la Fundació
Pública Sanitària Hospital Son Llàtzer.
4. Una vegada exhaurit el termini per presentar al·legacions o esmenar
defectes, dict la següent

—o—
Num. 7803
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears d’1d’abril de 2011 per la qual s’aprova la llista definitiva d’integració en la condició de personal estatutari fix del personal laboral fix de la Fundació Pública Sanitària Hospital de
Manacor
Fets i fonaments de dret
En el BOIB núm. 167, de 18 de novembre de 2010, es va publicar l’Acord
del Consell de Govern de 12 de novembre de 2010 pel qual es ratifica l’Acord
de la Mesa Sectorial de Sanitat de 4 de novembre de 2010, pel qual s’estableixen el procés i les condicions de l’oferta d’integració en la condició de personal
estatutari fix que es farà al personal funcionari de carrera i al personal laboral
fix adscrit a centres, establiments o serveis gestionats pel Servei de Salut de les
Illes Balears.
En el BOIB núm. 171, de 25 de novembre de 2010, es va publicar la
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual
es regula el procediment d’integració com a personal estatutari fix del personal
laboral fix de la Fundació Hospital de Manacor.
La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears
de 10 de març de 2011 aprova la llista provisional d’integració en la condició de
personal estatutari fix del personal laboral fix de la Fundació Pública Sanitària
Hospital de Manacor.
Una vegada exhaurit el termini per presentar al·legacions o esmenar
defectes, dict la següent
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l’annex d’aquest acord.
Resolució
Aprovar la llista definitiva d’integració en la condició de personal estatutari fix del personal laboral fix de la Fundació Pública Sanitària Hospital de
Manacor.
En la llista definitiva de persones admeses (annex I) hi figuren el nom, els
llinatges, el número del document d’identitat, la categoria estatutària en la qual
la persona interessada ha resultat integrada i el centre d’integració.
En la llista definitiva de persones excloses (annex II) hi figuren el nom,
els llinatges, el número del document d’identitat i la causa de l’exclusió.

Segon. D’acord amb la disposició addicional quarta de la Llei 3/2007,
correspon al conseller de Salut i Consum convocar i resoldre els procediments
de selecció de les categories de personal estatutari incloses en l’annex.
Tercer. Del nombre total de places ofertes, cal reservar el 5 % per a persones que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. La distribució d’aquesta reserva per categories s’efectuarà en les respectives convocatòries de proves selectives.
Quart. Així mateix, les respectives convocatòries dels processos selectius
determinaran el percentatge de places que es reserva per cobrir pel sistema de
promoció interna.

S’aprova la llista definitiva de personal estatutari fix que passa a ocupar
la plaça de manera definitiva i en actiu a la Fundació Pública Sanitària Hospital
de Manacor (annex III).

Cinquè. Ordenar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.’

La integració tendrà efectes jurídics amb data d’1 d’abril de 2011.

Palma, 1 d’abril de 2011

Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

Interposició de recursos
Annex
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs de reposició davant l’òrgan que la dicta, en el termini d’un
mes comptador des de l’endemà de la data de publicació, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb
l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de
la data de publicació, d’acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.
Palma, 1 d’abril de 2011
El director general
Josep M. Pomar Reynés
Per delegació del conseller de Salut i Consum (BOIB núm. 48/2008)
(veure els annexes en la versió castellana)

—o—
Num. 7641
Acord del Consell de Govern de dia 1 d’abril de 2011, sobre l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2011 del personal dependent del Servei de Salut de les Illes Balears
L’article 5.2.k de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que correspon al Consell de
Govern aprovar l’oferta pública d’ocupació del personal al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma.
D’acord amb l’article 6.2.e de la Llei 3/2007, correspon al conseller o a la
consellera competent en matèria de funció pública preparar el projecte d’oferta
pública d’ocupació.
A través del Reial decret 1478/2001, de 27 de desembre, es varen traspassar les funcions i els serveis de l’Institut Nacional de la Salut a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. A hores d’ara, encara hi ha categories de personal estatutari per a les quals no s’han convocat processos selectius per tal d’adquirir la condició de personal estatutari fix.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Salut i
Consum, en la sessió de dia 1 d’abril de 2011, adoptà, entre d’altres, l’Acord
següent:
‘Primer. Aprovar l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2011 del personal dependent del Servei de Salut de les Illes Balears. Les places de personal
estatutari que s’ofereixen, distribuïdes per categories, són les que figuren en

Categoria
FEA de medicina del treball
FEA de reumatologia
Tècnic/tècnica de salut pública

Nombre de places
1
1
2

—o—
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 7993
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia per la
qual es fan públiques les bases comunes del concurs ordinari i
les convocatòries específiques per a la provisió de llocs de feina
reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal
La disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que les comunitats autònomes en
el seu àmbit territorial han de regular les bases comunes del concurs ordinari,
com també el percentatge de puntuació que correspongui a cadascun dels mèrits
generals, dels de determinació autonòmica i dels específics, directament relacionats amb les característiques del lloc de feina.
La disposició transitòria setena de la Llei estableix que, mentre no s’aprovin les normes de desenvolupament de la disposició addicional segona de
l’Estatut sobre el règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, continuaran en vigor les disposicions que en l’actualitat regulen l’escala de
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, que
s’entendran referides a l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.
El Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, pel qual es regula la provisió
de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació
de caràcter nacional, determina en l’article 13 que el Ministeri per a les
Administracions Públiques (actualment, el Ministeri de Política Territorial i
Administració Pública), en coordinació amb les comunitats autònomes, ha d’aprovar el model de convocatòria conjunta amb la determinació de les bases
comunes dels concursos. Aquestes, juntament amb les específiques que estableixin les corporacions locals i les de determinació autonòmica, constitueixen
les bases que han de regir aquests concursos, que els presidents de les corporacions locals han de convocar i, simultàniament, l’òrgan competent de les comunitats autònomes ha de publicar.
D’altra banda, la disposició final segona del Reial decret autoritza el
Ministeri per a les Administracions Públiques (actualment, el Ministeri de
Política Territorial i Administració Pública) per dictar les disposicions necessàries per aplicar-lo i desplegar-lo.
En compliment d’aquesta autorització, i una vegada efectuada la preceptiva coordinació amb les comunitats autònomes, l’Ordre de 10 d’agost de 1994
va establir les normes sobre concursos de provisió de llocs reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. I mitjançant
l’Ordre de 8 de setembre de 1994, es va aprovar el model de convocatòria con-

