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document que considerin oportú.
4.Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s’han de presentar en
el termini de set dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el BOIB. S’han de formalitzar en el Registre General
de la Fundació Hospital Comarcal d’Inca o per mitjà d’alguna de les vies que
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5.Es constituirà una comissió d’avaluació formada per les persones
següents:
- President: Jaime Coll Morey, Grup tècnic de la funció administrativa..
- Vocal: Oscar Gonzalez Antequera. Cap del Servei de Personal Estatutari.
- Secretari: Rafael Estades Soto. Cap del Servei de Relacions Laborals
6.Aquesta convocatòria es resoldrà per mitjà d’una resolució del President
del Patronat Fundació Hospital Comarcal d’Inca, que es publicarà en el BOIB.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs de reposició davant de l’òrgan que la dicta, en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació de la resolució,
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 dels jutjats contenciosos administratius de Palma en el termini de dos
mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució, 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, 24 de febrer de 2012
El President del Patronat de la
Fundació Hospital Comarcal d’Inca
Juan José Bestard Perelló
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- Estudis, cursos, ponències, publicacions, coneixements d’idiomes i
qualsevol altre mèrit que considerin oportú fer-hi constar.
- Principalment es valoraran la formació i l’experiència professional relacionades amb les funcions que s’hagin d’acomplir.
3.Les persones aspirants han d’adjuntar la documentació que justifiqui els
mèrits al·legats. També poden adjuntar publicacions, informes i qualsevol altre
document que considerin oportú.
4.Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s’han de presentar en
el termini de set dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el BOIB. S’han de formalitzar en el Registre General
dels Serveis Centrals del Servei de Salut o per mitjà d’alguna de les vies que
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5.Es constituirà una comissió d’avaluació formada per les persones
següents:
- President: Jaime Coll Morey, Grup tècnic de la funció administrativa .
- Vocal: Oscar Gonzalez Antequera, cap del Servei de Personal Estatutati.
- Secretari: Rafael Estades Soto, cap del Servei de Relacions Laborals.
6.Aquesta convocatòria es resoldrà per mitjà d’una resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social, que es publicarà en el BOIB.
7.Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs de reposició davant de l’òrgan que la dicta, en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació de la resolució,
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 dels jutjats contenciosos administratius de Palma en el termini de dos
mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució, 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.

—o—
Palma, 24 de febrer de 2012
Num. 4169
Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de
24 de febrer de 2012 per la qual es convoca, pel procediment de
lliure designació, el lloc de treball de subdirector/subdirectora de
comptabilitat i pressupost dels Serveis Centrals del Servei de
Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció, regulat
pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

El director general
Juan José Bestard Perelló
Per delegació de signatura de la consellera de Salut, Família i Benestar Social
(Resolució de 31/07/2007)

De conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i amb
l’informe previ de la conselleria competent en matèria de funció pública, dict la
següent

Num. 4171
Resolució del secretari general del Servei de Salut de les Illes
Balears de 24 de febrer de 2012 per la qual s’adjudica el lloc de
cap de grup de la Secretaria de la Direcció General del Servei de
Salut de les Illes Balears

—o—

Resolució
1.Acordar la convocatòria pública del lloc de treball de subdirector/ subdirectora de comptabilitat i pressupost, pel procediment de lliure designació i
amb contracte d’alta direcció. Aquest lloc de treball té les funcions següents:
- Dur a terme la gestió i l’inventari del patrimoni.
- Elaborar l’avantprojecte del pressupost del Servei de Salut.
- Distribuir la despesa per centres de despesa.
- Dur la comptabilitat.
- Fer el seguiment de la gestió econòmica y pressupostària.
- Efectuar les propostes de modificacions de crèdit.
- En general, totes les funcions que li atribueixi la Secretaria General i les
que li deleguin expressament.

Una vegada analitzades les sol·licituds presentades i d’acord amb el que
disposa la resolució del secretari general del Servei de Salut de 16 de gener de
2012 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de cap
de grup de la Secretaria de la Direcció General del Servei de Salut de les Illes
Balears, dict la següent
Resolució
1.Adjudicar, pel procediment de lliure designació, el lloc de cap de grup
de la Secretaria de la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears a
la Sra. Natalia Mateu Pedrero.
2.Notificar la present resolució a la persona interessada.

2.Les persones aspirants que vulguin prendre part en aquesta convocatòria han d’adjuntar a la sol·licitud un currículum en el qual han de constar les
dades següents:
- Títols acadèmics.
- Llocs de treball que hagin ocupat.
- Experiència professional i de gestió econòmica i pressupostària.

3.Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
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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 de la resolució, 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.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de Palma, en el termini de dos
mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució, 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 cap altre recurs que es
consideri procedent interposar-hi.
Palma, 24 de febrer de 2012
El secretari general
Bartolomé Marimón Simó

—o—

3.- D'altres disposicions
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 4007
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació per la qual es concedeix una subvenció a persones
desocupades que s’estableixen com a treballadores autònomes, i
a persones amb discapacitat perceptores de la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic, en concepte d’abonament de les quotes de la Seguretat Social; s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament, a
l’empara de la Resolució de la consellera de Turisme i Treball de
26 d’abril de 2011 (BOIB núm. 65, de 30 d’abril de 2011).
Fets
1. Les persones que figuren a l’Annex I d’aquesta Resolució han presentat una sol·licitud de subvenció per a persones desocupades que s’estableixen
com a treballadores autònomes, i per a persones amb discapacitat perceptores de
la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic, en concepte d’abonament de les quotes de la Seguretat Social, a l’empara de la Resolució de
convocatòria de la consellera de Turisme i Treball de 26 d’abril de 2011.
2. Els serveis tècnics de la Conselleria han examinat les sol·licituds i s’han
comprovat els aspectes següents:
- La persona sol·licitant pot ser beneficiària de la subvenció objecte de la
convocatòria, i compleix els requisits establerts a l’apartat setè de la mateixa.
- La persona sol·licitant ha presentat la sol·licitud en temps i forma i ha
adjuntat la documentació exigida per la convocatòria.
3. Les quanties que s’han de concedir han de ser les establertes a l’apartat
vuitè de la Resolució de convocatòria. A més, hi ha crèdit adequat i suficient a
les partides pressupostàries que a continuació es relacionen dels pressuposts de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2010, prorrogats per a l’exercici 2011.
- 12801.315C01.47000.00.19202 Programa I i II
- 12801 315C01 48000.00 76208 Programa III
Fonaments de dret
1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005),
disposa que la resolució, que exhaureix el procediment de concessió de subvencions, s’ha de notificar individualment o mitjançant publicació en el BOIB, d’acord amb el que es disposi a la convocatòria.
2. El Decret 75/2004, de 27 d’agost, pel qual es despleguen determinats
aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.
4. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
5. L’Ordre TAS 1622/2007, de 4 de juny (BOE núm. 136, de 7 de juny),
per la qual es regula la concessió de subvencions al programa de promoció de
l’ocupació autònoma.
6. L’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005
(BOIB núm. 73, de 12 de maig), per la qual s’estableixen les bases reguladores
de les subvencions en matèria de treball i formació.
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7. Resolució de la consellera de Turisme i Treball de 26 d’abril de 2011
per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a promocionar
l’ocupació autònoma, i ajuts consistents en l’abonament de les quotes de la
Seguretat Social a les persones amb discapacitat perceptores de la prestació per
desocupació en la modalitat de pagament únic (BOIB núm. 65, de 30 d’abril de
2011).
El dispositiu onzè de la Resolució de convocatòria estableix que la concessió dels ajuts s’efectua aplicant un criteri de resolució per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds juntament amb els documents essencials que s’hi assenyalen, en el Registre General de la Conselleria de Turisme i Treball o en els
registres i oficines que s’estableixen en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, fins a
cobrir la disponibilitat pressupostària, atès que, d’acord amb la seva naturalesa,
no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic
procediment
D’acord amb el dispositiu dotzè, apartat quart de la Resolució de convocatòria la resolució es notificarà mitjançant llista pública en el tauler d’anuncis
de la Conselleria de Turisme i Treball (actualment Vicepresidència econòmica
de Promoció Empresarial i d’Ocupació) i a la pàgina web de la Direcció General
de Responsabilitat Social Corporativa (actualment DG Comerç i Empresa)
(dgcomerc.caib.es), i publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Per tot això, s’eleva a la consideració del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació la següent
Proposta de resolució
1. Concedir la subvenció, autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i proposar el pagament dels imports dels ajuts destinats a promocionar
l’ocupació autònoma als beneficiaris que figuren a l’annex I.
2. Les persones beneficiàries dels ajuts ha de complir les obligacions previstes en l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i en la resta de normativa vigent.
Així mateix, d’acord amb el dispositiu dissetè de la Resolució de convocatòria,
la persona beneficiària dels ajuts dels programes I i II està obligada a mantenir
l’activitat que fonamenta la resolució de concessió i la seva alta en la Seguretat
Social durant un període de tres anys, comptadors des de la data d’alta en la
Seguretat Social o equivalent. A aquests efectes, la Vicepresidència podrà fer les
comprovacions oportunes per mitjà dels informes de vida laboral, excepte que
la persona beneficiària no l’hagi autoritzat a obtenir-los, supòsit en el qual
s’hauran d’aportar abans del dia 30 de juny de cada any.
Així mateix, la Vicepresidència econòmica de Promoció Empresarial i
d’Ocupació pot sol·licitar informació complementària a efectes d’acreditar l’efectiu exercici de l’activitat empresarial i professional.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà de la publicació d’aquest acte, 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 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació 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, 13 de febrer de2012
El director general de Comerç i Empresa
César Nuño Pacheco Cifuentes
Palma, 13 de febrer de 2012
Conforme amb la proposta. En dict resolució.
Per delegació (BOIB núm. 153, de 8 d’octubre de 2011)
El director general de Comerç i Empresa
César Nuño Pacheco Cifuentes

