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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 9143
Decret 43/2004, de 14 de maig, de modificació del Decret
107/1995, de 21 de setembre, pel qual s’estableixen normes d’aplicació al personal inclòs en l’àmbit de l’article 9 de la Llei
2/1989
L’article 9 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública, disposa al punt 1 que tenen la condició de personal eventual els qui, en virtut de
nomenament legal, ocupen llocs de treball considerats de confiança o assessorament especial, del president o dels consellers, no reservats a funcionaris de
carrera i que figuren amb aquest caràcter a la relació de llocs de treball corresponent, i retribuïts amb càrrec als crèdits pressupostaris exclusivament consignats per a aquest tipus de personal.
El punt 2 d’aquest article estableix que el Consell de Govern determinarà
el nombre de llocs que, amb aquestes característiques i retribucions, pot ocupar
el personal eventual, dins els crèdits pressupostaris corresponents. En aquest
sentit, a l’article 16 de la Llei s’atribueix com a competència del consell de
Govern.
El Decret 107/1995, de 21 de setembre, estableix les normes d’aplicació
per al personal inclòs a l’àmbit de l’esmentat article 9 de la Llei 2/1989.
Respecte a les retribucions estableix límits màxims i mínims.
Atès el diferent caràcter de les funcions, i per tant de la responsabilitat,
que pot assumir aquest personal eventual, la qual cosa s'ha de traduir necessàriament en una diversitat de retribucions, dins els límits i les competències fixats
per la referida Llei 2/1989, i que a nivell reglamentari s'entén que ha d'operar
amb la fixació d'un límit màxim en la determinació de les retribucions, però no
de límit mínim, es fa necessari modificar el Decret 107/1995, pel que fa a la
fixació de la quantia mínima de les retribucions, en el sentit de suprimir aquest
mínim.
Per tot això, a proposta del conseller d’Interior, informat favorablement
per la Comissió de Personal en la sessió de 12 de maig de 2004 i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 14 de maig de 2004,
DECRET
Article únic
L’article 1 punt 1 del Decret 107/1995, de 21 de setembre, queda redactat
de la manera següent:
“El personal eventual que, d'acord amb l'article 9 de la Llei 2/1989, de 22
de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
ocupi llocs de treball considerats de confiança o d'assessorament especial del
president o dels consellers, percebran les retribucions que determini l'Acord del
Consell de Govern de creació del llocs de treball. Aquestes retribucions no
podran superar la quantia total anual que correspongui a un director general de
l'Administració de les Illes Balears, excloent sempre les que retribueixin l'antiguitat o els triennis.
Aquesta quantia es pagarà en dotze mensualitats. Quan al personal eventual se li reconegui el dret a percebre retribucions per antiguitat o triennis, sempre que ho permeti l'acord de creació del lloc de treball corresponent, aquestes
es percebran en catorze mensualitats.
El règim d'indemnitzacions per raó de servei (dietes, locomoció, etc.)
també s'establirà, en cada cas, en l'esmentat acord de creació de llocs de treball."
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 14 de maig de 2004

El conseller d’Interior
José María Rodríguez Barberá

EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 9140
Decret 44/2004, de dia 14 de maig, pel el qual s’estableix el règim
i el funcionament del Consell de Salut de les Illes Balears.
L’article 53.2 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, que té
caràcter de legislació bàsica, estableix que amb la finalitat d’articular la participació en l’àmbit de les comunitats autònomes, s’ha de crear el Consell de Salut
de les Illes Balears.
El capítol IV del títol II de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes
Balears, està dedicat als òrgans de participació comunitària en el Sistema sanitari públic de les Illes Balears, i especialment regula el Consell de Salut, que
s’adscriu a la conselleria competent en matèria de sanitat, i es concep com a
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òrgan col·legiat superior de participació comunitària i de consulta del Sistema
sanitari públic que assessora en la formulació de la política sanitària i en la seva
execució i realitza un seguiment de l’activitat sanitària.
La participació dels ciutadans en matèria sanitària s’encamina en la Llei
5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, i es crea per a aquesta finalitat el Consell de Salut com a principal òrgan de participació ciutadana en el sistema sanitari del seu àmbit territorial. Aquest òrgan, amb les seves facultats consultives i d’assessorament en la formulació de plans i objectius, permet que el
ciutadà, a través dels seus representants, participi en el seguiment i el control
dels plans sanitaris que es desenvolupen pel Sistema sanitari de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i així mateix, avaluar-ne els resultats, amb la finalitat d’obtenir una major qualitat de vida i benestar general.
Per una altra part, és necessari que la conselleria competent en matèria de
sanitat compti amb un òrgan consultiu i d’assistència que li permeti afrontar les
noves situacions que es generen en l’àmbit de la sanitat, de contingut freqüentment tècnic elevat i específic, degut a les noves innovacions tecnològiques i
terapèutiques, de manera que li permeti adoptar amb rigor les noves polítiques
sanitàries que siguin adequades en cada cas.
D’acord amb l’article 41 de l’esmentada Llei de salut de les Illes Balears,
s’ha de constituir el Consell de Salut i se n’han de determinar reglamentàriament la composició i el règim de funcionament, s’han de respectar les línies
generals que preveu la pròpia Llei, la qual cosa es duu a terme a través del present Decret.
Per tot això, a proposta de la titular de la conselleria competent en matèria de sanitat, d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, havent-ho
considerat, el Consell de Govern en la sessió de dia 14 de maig de 2004
DECRET
Article 1
Naturalesa i funcions del Consell de Salut de les Illes Balears
1. Es constitueix el Consell de Salut de les Illes Balears, que és el superior òrgan de participació comunitària i de consulta del sistema sanitari públic
de les Illes Balears, adscrit a la conselleria competent en matèria de sanitat.
2. D’acord amb el que disposa la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les
Illes Balears, corresponen al Consell de Salut de les Illes Balears les següents
funcions:
a) Assessorar el Govern, la conselleria competent en matèria de sanitat i
el Servei de Salut de les Illes Balears, en relació amb l’establiment i l’execució
de les polítiques sanitàries.
b) Emetre informe, quan així ho requereixi el titular de la conselleria competent en matèria de sanitat, en relació amb els avantprojectes de llei i projectes
de disposicions reglamentàries, el contingut dels quals afecti les competències
sanitàries.
c) Emetre informe sobre l’Avantprojecte del Pla de salut de les Illes
Balears.
d) Ser oït amb caràcter previ a la designació del Defensor dels usuaris, i a
emetre’n informe.
e) Conèixer de les propostes que elevi el Defensor dels usuaris del
Sistema sanitari públic de les Illes Balears quan en l’estudi de les reclamacions,
queixes o denúncies presentades es dedueixi la possibilitat de l’existència de
responsabilitat administrativa, i a emetre’n informe.
f) Conèixer i informar la memòria anual de la conselleria competent en
matèria de sanitat i del Servei de Salut de les Illes Balears.
g) Formular propostes i recomanacions a les autoritats sanitàries, inclosos
els òrgans de direcció del Servei de Salut de les Illes Balears, en relació amb la
salut de la població.
h) Ser oït amb caràcter previ a l’aprovació i la modificació dels límits de
les àrees de salut.
i) Ser oït amb caràcter previ a la delimitació de les zones bàsiques de salut.
j) Qualsevol altra que se li atribueixi d’acord amb la llei.
Article 2. Normativa aplicable
El Consell de Salut de les Illes Balears s’ha de regir pel que estableix la
Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el present Decret, i
per les seves pròpies normes de funcionament intern a les quals al·ludeix l’article 11.1 del present Decret.
Article 3
Composició
En desenvolupament del que disposa l’article 41.2 de la Llei 5/2003, de 4
d’abril, de salut de les Illes Balears, el Consell de Salut de les Illes Balears està
integrat pels següents membres:
President: El titular de la conselleria competent en matèria sanitària.
Vicepresident: El director general o l’òrgan de direcció del Servei de Salut
de les Illes Balears .
Secretari: El titular de la Secretaria General de la conselleria competent en
matèria de sanitat.
Vocals:
a) Per l’Administració de les Illes Balears:
- Vuit representants nomenats pel titular de la conselleria competent en
matèria de sanitat, un dels quals ha de ser nomenat en representació de les asso-

