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1. El règim patrimonial de l’EBAP és el que es preveu en la legislació
sobre patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. Constitueixen el patrimoni de l’EBAP:
a) Els béns i drets la titularitat dels quals correspongui a l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i siguin adscrits a l’EBAP per a
l’acompliment de les seves finalitats.
b) Els béns i drets que adquireixi l’EBAP amb fons procedents del seu
pressupost i dels ingressos percebuts.
c) Els béns i drets que, per qualsevol títol, pugui adquirir de la Comunitat
Autònoma, d’altres administracions, d’entitats públiques o privades o de particulars.
3. Els béns que s’adscriguin a l’EBAP conservaran la qualificació jurídica original i s’hauran de destinar exclusivament a les finalitats pròpies de
l’EBAP.

17-04-2012

19

paració i gestió dels processos de selecció i de provisió, la qual cosa donarà lloc
a les indemnitzacions oportunes per raó del servei, tal com estableix el Decret
62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en
les activitats formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats per
l’EBAP i s’aprova el barem de les indemnitzacions que se’n deriven.
Secció 4a
Contractació
Article 31
Règim jurídic de la contractació
1. El règim jurídic aplicable per a la contractació de béns i serveis serà el
que preveu la legislació bàsica estatal de contractes del sector públic i de desplegament que hi sigui aplicable, d’acord amb el que preveuen l’article 63 i
següents de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. L’òrgan de contractació de l’EBAP és la Direcció Gerència de l’Escola.

4. El règim d’adquisició, alienació, venda, permuta, cessió gratuïta o onerosa dels béns de l’EBAP i dels que li siguin adscrits serà el que preveu la Llei
7/2010, de 21 de juliol.
5. Integren els recursos econòmics de l’EBAP:
a) Els drets d’inscripció a les proves de selecció per accedir a
l’Administració.
b) Els drets de matrícula de cursos, seminaris, col·loquis i jornades i d’expedició de títols, diplomes i certificats.
c) Les subvencions i aportacions de qualsevol tipus que concedeixin persones físiques o jurídiques.
d) Les participacions o els ingressos que procedeixin de convenis o concerts que subscrigui amb qualsevol organisme, entitat, empresa o persones jurídiques o privades.
e) Els rendiments del seu propi patrimoni.
f) Els donatius i altres ingressos de dret privat.
g) El rendiment de les publicacions i dels serveis retribuïts del centre.
h) Els ingressos extraordinaris que pugui rebre legalment.
i) Qualsevol altre que li pugui correspondre.
6. D’acord amb el que preveu l’article 2.2 del Text refós de la Llei de
finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2005, de 24 de juny, l’Escola gaudeix de les mateixes prerrogatives
i beneficis fiscals que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Article 28
Règim pressupostari i comptable

Article 32
Caràcter de mitjà propi instrumental i servei tècnic
1. D’acord amb el que estableix l’article 24.6 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, l’EBAP té el caràcter de mitjà propi de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens de dret públic o de
dret privat integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma
que, d’acord amb la Llei esmentada, hagin de ser considerats poders adjudicadors. De la mateixa manera, l’EBAP pot tenir el caràcter de mitjà propi dels consells insulars, dels municipis i de la resta d’entitats locals de les Illes Balears,
com també de les seves entitats instrumentals.
2. A aquest efecte, l’Administració de la Comunitat Autònoma o qualssevol de les administracions o entitats esmentades en l’apartat anterior poden
encarregar a l’EBAP l’execució de qualsevol actuació material relacionada amb
els objectius i les funcions a què es refereixen els articles 4 i 5 d’aquests
Estatuts, sense que, per la seva banda, l’EBAP pugui participar en cap licitació
de contractació pública convocada per aquestes administracions o entitats instrumentals. La contraprestació a favor de l’EBAP per raó dels encàrrecs de gestió que rebi d’aquests poders adjudicadors s’ha d’ajustar a les tarifes que aprovi l’Administració autonòmica, les quals s’han de calcular segons els costs reals
imputables a l’execució dels projectes, tot tenint en compte especialment la
informació que, a aquest efecte, aporti l’EBAP. En tot cas, les tarifes aplicables
a cada encàrrec s’han d’aprovar amb anterioritat a la formalització dels actes o
acords que contenguin els encàrrecs de gestió per mitjà d’una resolució de la
persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública.

—o—
1. L’EBAP ha d’elaborar anualment un avantprojecte dels estats de despeses i estimació d’ingressos que s’ha d’incloure, com a secció pressupostària
separada, en el Projecte de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
2. El règim economicofinancer, de comptabilitat, intervenció i control de
l’EBAP és el que preveu la legislació de finances de la Comunitat Autònoma.
3. El control previ i financer i la direcció de la comptabilitat de l’entitat
correspon a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, d’acord amb el que estableix la normativa autonòmica.
Secció 3a
Règim de personal i col·laboracions en les activitats de l’EBAP
Article 29
Personal laboral i funcionari
El personal al servei de l’EBAP pot ser personal funcionari o personal
laboral en els termes prevists en la normativa reguladora de la funció pública i
en la normativa laboral aplicable al personal de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
Article 30
Col·laboracions en les activitats de l’EBAP
En les activitats de l’EBAP poden participar-hi persones i entitats
col·laboradores en la docència, investigació i documentació, així com en la pre-

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 6982
Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de
28 de març de 2012 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de cirurgia general i de l’aparell digestiu
del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector
sanitari d’Eivissa (Hospital Can Misses), convocat per mitjà de
la Resolució de 14 de desembre de 2010
Fets i fonaments de dret
1. Per mitjà de la Resolució del conseller de Salut i Consum de 30 de desembre de 2009 es va aprovar la convocatòria general en què s’estableixen les
bases comunes que regeixen, en règim descentralitzat per sectors sanitaris, les
proves selectives per cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu
especialista d’àrea del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents a les
ofertes d’ocupació pública per als anys 2008 i 2009 (BOIB núm. 6/2010, de 14
de gener; correccions d’errors en el BOIB núm. 17/2010, de 4 de febrer, i en el
BOIB núm. 34/2010, de 2 de març).
2. Per mitjà de la Resolució del conseller de Salut i Consum de 14 de des-
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embre de 2010 es va convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de
la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de cirurgia general i de l’aparell digestiu corresponent al sector sanitari d’Eivissa.
3. Per mitjà de la Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar
Social de 24 de gener de 2012 es va aprovar la llista de persones aspirants que
havien superat el procés selectiu (BOIB núm. 19/2012, de 7 de febrer).
Per això, d’acord amb la base 12 de la convocatòria general, dict la
següent

17-04-2012
Num. 6983
Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de
28 de març de 2012 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de cirurgia general i de l’aparell digestiu
del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector
sanitari de Menorca (Hospital Mateu Orfila), convocat per mitjà
de la Resolució de 14 de desembre de 2010

Resolució
1. Nomenar com a personal estatutari fix de la categoria facultatiu/facultativa especialista de cirurgia general i de l’aparell digestiu les persones aspirants que figuren en l’annex d’aquesta resolució.
2. Establir que la presa de possessió s’ha d’efectuar en el termini d’un mes
comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el
BOIB. Perdran aquest dret les persones que no s’incorporin en aquest termini a
la destinació assignada, llevat dels casos d’impossibilitat acreditada i apreciada
per l’òrgan convocant.
3. Determinar que, abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que duu a terme cap
activitat en el sector públic de les que comprèn l’article 1 de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques. Si duu a terme alguna activitat privada -incloses les de caràcter professional-, ho ha de declarar en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de
l’endemà de la data de la presa de possessió a fi que l’òrgan competent n’acordi la declaració de compatibilitat o d’incompatibilitat.
4. Recordar que, d’acord amb la base 12.4 de la convocatòria general, el
personal que hagi obtingut una destinació definitiva no pot participar en els concursos de provisió de places durant un termini mínim d’un any, comptador des
de la data en què prengui possessió de la plaça bàsica.

Fets i fonaments de dret
1. Per mitjà de la Resolució del conseller de Salut i Consum de 30 de desembre de 2009 es va aprovar la convocatòria general en què s’estableixen les
bases comunes que regeixen, en règim descentralitzat per sectors sanitaris, les
proves selectives per cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu
especialista d’àrea del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents a les
ofertes d’ocupació pública per als anys 2008 i 2009 (BOIB núm. 6/2010, de 14
de gener; correccions d’errors en el BOIB núm. 17/2010, de 4 de febrer, i en el
BOIB núm. 34/2010, de 2 de març).
2. Per mitjà de la Resolució del conseller de Salut i Consum de 14 de desembre de 2010 es va convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de
la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de cirurgia general i de l’aparell digestiu corresponent al sector sanitari de Menorca.
3. Per mitjà de la Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar
Social de 24 de gener de 2012 es va aprovar la llista de persones aspirants que
havien superat el procés selectiu (BOIB núm. 19/2012, de 7 de febrer).
4. Una vegada acabat el procés selectiu i revisada la documentació requerida en la base 11.2 de la convocatòria general, s’ha constatat que el senyor
Hernán Enrique Giordano no compleix el requisit de titulació homologada d’especialista de cirurgia general i de l’aparell digestiu en el darrer dia del termini
per presentar sol·licituds, segons es regula en l’apartat 2.5 de les bases comunes.
Per això, d’acord amb la base 12 de la convocatòria general, dict la
següent
Resolució

5. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
1. Nomenar com a personal estatutari fix de la categoria facultatiu/facultativa especialista de cirurgia general i de l’aparell digestiu les persones aspirants que figuren en l’annex d’aquesta resolució.

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 107.1, 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 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 de la resolució, d’acord amb els articles 10, 25 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.

2. Declarar que el senyor Hernán Enrique Giordano perd els drets derivats
d’haver participat en el concurs oposició atès que no compleix el requisit de titulació homologada de l’especialitat.
3. Establir que la presa de possessió s’ha d’efectuar en el termini d’un mes
comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el
BOIB. Perdran aquest dret les persones que no s’incorporin en aquest termini a
la destinació assignada, llevat dels casos d’impossibilitat acreditada i apreciada
per l’òrgan convocant.

La consellera
Carmen Castro Gandasegui

4. Determinar que, abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que duu a terme cap
activitat en el sector públic de les que comprèn l’article 1 de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques. Si duu a terme alguna activitat privada -incloses les de caràcter professional-, ho ha de declarar en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de
l’endemà de la data de la presa de possessió a fi que l’òrgan competent n’acordi la declaració de compatibilitat o d’incompatibilitat.

Annex
Llista de persones aspirants nomenades com a personal estatutari fix de la
categoria facultatiu/facultativa especialista de cirurgia general i de l’aparell digestiu en el sector sanitari d’Eivissa (Hospital Can Misses)

5. Recordar que, d’acord amb la base 12.4 de la convocatòria general, el
personal que hagi obtingut una destinació definitiva no pot participar en els concursos de provisió de places durant un termini mínim d’un any, comptador des
de la data en què prengui possessió de la plaça bàsica.

Palma, 28 de març de 2012

Núm. del document d’identitat
36987960
22729359
38444709
38449083
40980850
51076655
X8579934Z

Llinatges i nom
Moreno Sánchez, Maria Guadalupe
Hernández Sánchez, Maria Jesús
Perea Olea, Maria Teresa
Deiros Lopez, Manuel Antonio
Chavez Iporre, Wilfor Rene
Verdes-Montenegro Velázquez, Jorge
Spanghero, Sara
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6. 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 107.1, 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.

