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Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i
Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i 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 la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà d’haver
rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 6 d’abril de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
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diplomatura sanitària en infermeria acompanyada d’un títol d’especialista en
ciències de la salut.
2. Establir que durant un període de tres anys —comptadors a partir de
l’entrada en vigor del Decret 24/2009— s’eximirà del requisit de coneixement
de català tot el personal pertanyent a les categories assenyalades en el punt anterior en totes les convocatòries de selecció i mobilitat de personal estatutari fix i
temporal (interí, eventual i substitut) i en les de personal laboral fix i temporal
del Servei de Salut de les Illes Balears.
En cas que persisteixin les raons per les quals es va eximir del requisit i
així consti mitjançant un nou informe es pot prorrogar la vigència de l’exempció abans esmentada.
3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
en els taulers d’anuncis de totes les gerències del Servei de Salut de les Illes
Balears.
4.

Aquesta resolució tindrà efecte des de l’1 d’abril de 2009.

—o—
Interposició de recursos

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 8630
Resolució del director general del Servei de Salut per la qual es
dispensa l’exigibilitat de coneixements de català en els procediments de selecció i mobilitat corresponents a determinades categories de personal estatutari i laboral del Servei de Salut de les
Illes Balears
Antecedents
1. El Decret 24/2009, de 27 de març, regula per primera vegada l’exigència de coneixements de català en els procediments selectius d’accés i de
mobilitat relatius a la funció pública estatutària i per ocupar llocs de treball que
es convoquin en el sector públic sanitari de les Illes Balears.

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 s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació, d’acord amb els articles 8 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, 31 de març de 2009

2. En el capítol II del Decret es regulen els coneixements de català exigibles en els procediments de selecció a diferents categories de personal estatutari:
a) per ingressar en les categories que requereixen un nivell de titulació
acadèmica corresponent als subgrups A1, A2 i C1: certificat B de la Direcció
General de Política Lingüística o de l’EBAP;
b) per ingressar en les categories que requereixen un nivell de titulació
acadèmica corresponent al subgrup C2 i a altres agrupacions professionals: certificat A de la Direcció General de Política Lingüística o de l’EBAP.
El capítol IV estableix una regulació similar per als procediments de
selecció i mobilitat del personal laboral inclòs en l’àmbit d’aplicació del Decret.
3. Això no obstant, la disposició addicional segona del Decret permet
que es pugui establir un règim d’exempció quan la prestació assistencial pugui
resultar afectada per la falta o la insuficiència de professionals o quan sigui
necessari contractar investigadors o científics d’àmbit estatal o internacional.
4. El 31 de març de 2009, el secretari general del Servei de Salut de les
Illes Balears ha emès un informe justificatiu amb el qual detalla l’àmbit subjectiu i la vigència temporal de l’exempció.
En virtut de les consideracions anteriors i fent ús de les atribucions que em
confereix el Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els estatuts de
l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, dict la següent

El director general
Josep M. Pomar Reynés

—o—
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ
Num. 8646
Resolució de la presidenta de l’Agència de Cooperació de les
Illes Balears de 14 d’abril de 2009 de modificació de la Resolució
de 12 de març de 2009 per la qual s’estableix la convocatòria de
subvencions per executar projectes de sensibilització per al desenvolupament, formació, educació i edició de material per a
l’any 2009
El dia 9 d’abril de 2009 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 52 la Resolució de la presidenta de l’Agència de Cooperació de les
Illes Balears de 12 de març de 2009 per la qual s’estableix la convocatòria de
subvencions per executar projectes de sensibilització per al desenvolupament,
formació, educació i edició de material per a l’any 2009

Resolució

El punt 3.4 de la convocatòria estableix que ‘Les sol·licituds es poden presentar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears fins dia 30 d’abril de 2009’.

1. Dispensar les categories següents —de conformitat amb el que estableixin les convocatòries respectives— de l’exigibilitat de coneixements de
català en els procediments de selecció i mobilitat corresponents:

Atès el retard en la publicació de la convocatòria en el BOIB i els dies festius a causa de les festes de Pasqua, s’ha d’ampliar el termini de presentació de
sol·licituds.

a) Totes les categories de personal estatutari i de personal laboral el
requisit d’ingrés de les quals sigui una llicenciatura en medicina o una llicenciatura en medicina acompanyada d’un títol d’especialista en ciències de la
salut.
b) Totes les categories de personal estatutari i de personal laboral el
requisit d’ingrés de les quals sigui una diplomatura sanitària en infermeria o una

Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Modificar el punt 3.4 de la convocatòria de subvencions per executar
projectes de sensibilització per al desenvolupament, formació, educació i edició
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de material per a l’any 2009, publicada en el BOIB núm. 52, de 9 d’abril de
2009, que queda redactat en els termes següents:
‘Les sol·licituds es poden presentar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al dia 18 de
maig de 2009.’
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos

23-04-2009

administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del
14.01.99);
Aquesta Direcció General de Treball resol:
Primer.- Ordenar la inscripció de la Revisió Salarial del Conveni Col·lectiu esmentat en el corresponent registre d’aquest Centre directiu, amb notificació a la comissió paritària.
Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB.

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— pot
interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant de la presidenta de
l’Agència de Cooperació de les Illes Balears en el termini d’un mes comptador
a partir de l’endemà que s’hagi publicat, d’acord amb l’article 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i 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.

Palma, 30 de març de 2009
El director general de Treball
Pere Aguiló Crespí

(Vegeu-ne l’acta del conveni a la vesió castellana)

—o—
També pot interposar-se directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat
aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 14 d’abril de 2009
La presidenta
Fina Santiago Rodríguez

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 7652
Resolució del director general de Treball mitjançant la qual es
disposa el registre i la publicació oficial del Conveni Col·lectiu de
l’empresa Hora Nova, S.A.
Vist el text esmentat a l’assumpte i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut
dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l’art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del
14.01.99);
Aquesta Direcció General de Treball resol:
Primer.- Ordenar la inscripció del Conveni Col·lectiu esmentat en el
corresponent registre d’aquest Centre directiu, amb notificació a la comissió
negociadora.
Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB.
Palma, 27 de març de 2009
El director general de Treball
Pere Aguiló Crespí

(Vegeu-ne l’acta del conveni a la vesió castellana)

—o—
Num. 7655
Resolució del director general de Treball mitjançant la qual es
disposa el registre i la publicació oficial de la Revisió Salarial del
Conveni Col·lectiu del sector de transport de malalts i accidentats
en ambulància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Vist el text esmentat a l’assumpte i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut
dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l’art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment

Num. 8526
Resolució de la consellera de Treball i Formació, presidenta del
Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 8 d’abril de 2009 per
la qual es desenvolupa el Pla Extraordinari d’Orientació,
Formació Professional i Inserció Laboral per fer front a l’increment de l’atur registrat en matèria d’itineraris d’inserció personalitzats i ajuts durant el procés de recerca d’ocupació per a l’exercici 2009
El Pla Extraordinari d’Orientació, Formació Professional i Inserció
Laboral per fer front a l’increment de l’atur registrat, aprovat pel Consell de
Ministres en sessió del 18 d’abril de 2008, concep l’orientació com l’eix d’aquest Pla i com la primera mesura que s’ha d’adoptar per pal·liar els efectes de
l’augment de l’atur mitjançant la creació d’itineraris d’inserció personalitzats i
mitjançant la prospecció empresarial, a més de la labor necessària d’intermediació.
El Reial decret llei 2/2008, de 21 d’abril, de mesures per a l’impuls a l’activitat econòmica (BOE núm. 97, de 22 d’abril), entre d’altres estableix en l’article 9 la creació d’uns ajuts de concessió directa per a aquells treballadors i treballadores desocupats objecte del Pla que participin en accions d’orientació i
que compleixin els requisits que estableix l’article esmentat.
Mitjançant l’Ordre TIN/1940/2008, de 4 de juliol (BOE núm. 162, de 5 de
juliol), es varen distribuir territorialment per a l’exercici econòmic de 2008, per
tal que les gestionin les comunitats autònomes amb competències assumides, les
subvencions per finançar la despesa imputable a 2008 del Pla Extraordinari
d’Orientació, Formació Professional i Inserció Laboral, aprovat per l’Acord del
Consell de Ministres de 18 d’abril de 2008.
Per mitjà de la Resolució de la consellera de Treball i Formació, presidenta del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 6 d’octubre de 2008 es va
desenvolupar el Pla extraordinari d’orientació, formació professional i inserció
laboral per fer front a l’increment de l’atur registrat en matèria d’itineraris d’inserció personalitzats i ajuts durant el procés de recerca d’ocupació (BOIB núm.
143, de 9 d’octubre), i es va ampliar el crèdit inicial mitjançant Resolució de la
consellera de Treball i Formació de 19 de novembre de 2008 (BOIB núm. 167,
de 29 de novembre).
Mitjançant l’Ordre TIN/381/2009, de 18 de febrer (BOE núm. 46, de 23
de febrer), es distribueixen territorialment per a l’exercici econòmic de 2009,
per tal que les gestionin les comunitats autònomes amb competències assumides, les subvencions per finançar la despesa imputable a 2009 del Pla
Extraordinari d’Orientació, Formació Professional i Inserció Laboral, aprovat
per l’Acord del Consell de Ministres de 18 d’abril de 2008.
D’acord amb els articles 12 i 13 del Reial decret llei esmentat, el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears és l’òrgan competent per gestionar la subvenció,
així com per tramitar-ne el procediment, tot respectant la naturalesa jurídica de
la subvenció, la resolució i, si escau, el pagament de les subvencions i la realització dels controls necessaris, atès el Reial decret 1268/2001, de 29 de novembre, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de la gestió realitzada per l’Institut Nacional d’Ocupació en l’àmbit del treball, l’ocupació i la
formació (BOE núm. 291, de 5 de desembre).

