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a aplicar el règim d’infraccions i sancions establert legalment.
15. Inspecció
D’acord amb el que disposa aquesta convocatòria, els desplaçaments que
concedeix la Conselleria de Turisme i Esport s’han de sotmetre a la inspecció
corresponent segons la normativa legal vigent que hi és aplicable.

—o—
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 7461
Resolució de la Presidenta del Servei de Salut de les Illes Balears
de 12 d ‘abril de 2012 per la qual s’adjudica, pel procediment de
lliure designació, el lloc de subdirector/a Assistencial dels
Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears pel procediment de lliure designació
Una vegada analitzades les sol·licituds presentades i d’acord amb el que
disposa la Resolució de la Presidenta del Servei de Salut de les Illes Balears de
19 de març de 2012 per la qual es convoca la provisió del lloc de subdirector/a
assistencial dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears pel procediment de lliure designació, dict la següent
Resolució
Adjudicar el lloc convocat al següent aspirant:
Subdirector/a assistencial:
MIGUEL CALDENTEY TOUS. D.N.I. 34.066.417 J
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 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, 12 d’abril de 2012
La presidenta del Servei de Salud de les illes balears
Carmen Castro Gandasegui

—o—
Num. 7463
Resolució de la Presidenta del Servei de Salut de les Illes Balears
de 12 d ‘abril de 2012 per la qual s’adjudica, pel procediment de
lliure designació, el lloc de director d’assistència sanitària dels
Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears pel procediment de lliure designació
Una vegada analitzades les sol·licituds presentades i d’acord amb el que
disposa la Resolució de la Presidenta del Servei de Salut de les Illes Balears de
19 de març de 2012 per la qual es convoca la provisió del lloc de director/a d’assistència sanitària dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears
pel procediment de lliure designació, dict la següent
Resolució
Adjudicar el lloc convocat al següent aspirant:
Director d’assistència sanitària:
VICENTE JUAN VERGER. D.N.I. 42.984.895 B
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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 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, 12 d’abril de 2012
La presidenta del Servei de Salud de les illes balears
Carmen Castro Gandasegui

—o—
Num. 7464
Resolució de la Presidenta del Servei de Salut de les Illes Balears
de 12 d ‘abril de 2012 per la qual s’adjudica, pel procediment de
lliure designació, el lloc de subdirector/a d’atenció primària dels
Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears pel procediment de lliure designació
Una vegada analitzades les sol·licituds presentades i d’acord amb el que
disposa la Resolució de la Presidenta del Servei de Salut de les Illes Balears de
19 de març de 2012 per la qual es convoca la provisió del lloc de subdirector/a
d’atenció primària dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears
pel procediment de lliure designació, dict la següent
Resolució
Adjudicar el lloc convocat al següent aspirant:
Subdirector/a d’atenció primària:
MARIA DOLORES GUTIERREZ POLO. D.N.I. 12.744.813 F
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 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, 12 d’abril de 2012
La presidenta del Servei de Salud de les illes balears
Carmen Castro Gandasegui

—o—
Num. 7466
Resolució de la Presidenta del Patronat de la Fundació Hospital
Comarcal d’Inca de 16 d’abril de 2012 per la qual s’adjudica, pel
procediment de lliure designació, el lloc de director/a de Gestió
de la Fundació Hospital Comarcal d’Inca, pel procediment de
lliure designació
Una vegada analitzades les sol·licituds presentades i d’acord amb el que
disposa la Resolució de la Presidenta del Patronat de la Fundació Hospital
Comarcal d’Inca de 19 de març de 2012, per la qual es convoca la provisió del
lloc de director/a de gestió de la Fundació Hospital Comarcal d’Inca, pel proce-
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diment de lliure designació, dict la següent
Resolució
Adjudicar el lloc convocat al següent aspirant:
Director/a de gestió :
BARTOLOMÉ ALEMANY BENNASAR.. D.N.I. 42.965.181P
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 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, 16 d’abril de 2012
La presidenta del Patronat
Carmen Castro Gandasegui

—o—
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 7156
Resolució del conseller d’Administracions Públiques mitjançant
la qual es fixen els criteris i les pautes per formalitzar la integració del personal funcionari en els cossos i les escales de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Fets
1. En data 3 d’abril de 2007 fou publicada en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears la Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. La Llei 2/2007, entre d’altres coses, ordena els cossos i les escales ja
existents, crea les escales necessàries per a una més bona organització de la funció pública autonòmica, determina la denominació i el nivell de titulació exigits
per ingressar en cadascun dels cossos i les escales i defineix les funcions que els
corresponen.
3. En el BOIB núm. 17, de 2 de febrer de 2008, es publicà la relació de
codis de cossos i escales, com a annex a l’Acord de Consell de Govern de 25 de
gener de 2008, per poder fer efectiva l’ordenació dels cossos i les escales en què
s’agrupa el personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el que disposa la Llei 2/2007.
4. Mitjançant la Resolució de la consellera d’Interior de 20 de febrer de
2008, publicada en el BOIB núm. 31, de 4 de març, es va complir el que estableix la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007.
Mitjançant aquesta Resolució es formalitzà la integració del personal funcionari següent: el personal de l’escala d’advocats del Servei de Salut de les Illes
Balears fou integrat formalment en el cos de l’advocacia; el personal de l’escala d’inspectors de transports terrestres fou integrat formalment en el cos superior de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; el personal de l’escala d’enginyers de camins, canals i ports fou integrat formalment en l’escala d’enginyeria, i el personal de l’escala d’enginyers tècnics d’obres públiques s’integrà formalment en l’escala d’enginyeria tècnica del cos facultatiu tècnic.
5. A l’hora de formalitzar la integració prevista per la disposició addicional segona de la Llei 2/2007, s’ha detectat un sector del personal funcionari
transferit a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, arran de l’assumpció de
diverses competències, que, al seu dia, no fou integrat formalment en els cossos
i les escales autonòmics. Tot i això, s’ha de dir que aquest personal ha disposat
dels mateixos drets que el personal funcionari de carrera autonòmic, i ha gaudit,
per tant, d’una integració de facto.
6. En el BOIB núm. 64 EXT., de 28 d’abril de 2010, es va publicar
l’Acord del Consell de Govern de dia 23 d’abril de 2010 pel qual s’aprova la
modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L’Acord
esmentat inclou en l’annex III una modificació genèrica amb relació a l’adscripció als cossos especials i escales a l’efecte d’adaptar-los als codis publicats
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com a annex en l’Acord de Consell de Govern de dia 25 de gener de 2008, publicat en el BOIB núm. 17, de 5 de febrer de 2008 (annex III).
7. Pel que fa al personal funcionari d’altres administracions públiques que
hagi accedit a l’Administració autonòmica mitjançant la participació en convocatòries de provisió de llocs de treball oberts a altres administracions públiques,
s’ha de fer una diferenciació entre el personal que va concursar abans de l’entrada en vigor de la Llei 3/2007, que ha de ser integrat, si s’escau, en els cossos
i escales de la Llei 2/1989 i als nous cossos i escales creats per la Llei 2/2007; i
el personal que ho va fer amb posterioritat a l’entrada en vigor de l’esmentada
Llei 3/2007, al qual li és d’aplicació el que disposa l’article 95 d’aquesta norma.
Fonaments de dret
1. L’article 26.1 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que l’accés ordinari als
cossos, a les escales i a les especialitats de l’Administració autonòmica es fa a
través de les convocatòries d’accés a la funció pública, mitjançant la superació
dels procediments selectius corresponents.
L’apartat segon d’aquest precepte especifica que l’accés extraordinari als
cossos i a les escales de l’Administració autonòmica es fa per integració o per
superació de proves o cursos específics, d’acord amb les previsions que estableix la Llei 3/2007.
L’article 27 de la mateixa Llei disposa que la integració als cossos, a les
escales i a les especialitats de l’Administració autonòmica es produeix en els
supòsits següents:
- Per creació, modificació o supressió de cossos, escales o especialitats.
En aquest supòsit la norma de creació, modificació o supressió d’un cos, d’una
escala o d’una especialitat ha de determinar el règim d’integració del personal
funcionari de l’Administració autonòmica que se’n vegi afectat.
- Per processos de transferències o traspàs de mitjans personals i per altres
procediments de mobilitat interadministrativa, d’acord amb les previsions que
estableix el capítol V del títol VII de la Llei 3/2007.
2. D’acord amb el que preveu l’article 27 a de la Llei 3/2007, la disposició addicional segona de la Llei 2/2007 estableix la integració del personal funcionari de diverses especialitats en les escales de nova creació.
S’ha de dir que es tracta d’una integració establerta per la llei, però que
no obstant això és necessari formalitzar-la mitjançant l’acte administratiu
corresponent.
3. La disposició final segona de la Llei 2/2007 preveu que aquesta Llei
comença a vigir a partir dels tres mesos de la publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears (BOIB, d’ara endavant).
La Llei 2/2007 es publicà en el BOIB dia 3 d’abril de 2007, per la qual
cosa, a la formalització de la integració del personal funcionari en els cossos i
les escales regulats per aquesta Llei, se li ha d’atorgar efectes a partir del 3 de
juliol de 2007.
4. L’article 12.1 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost (article que tenia el caràcter de bàsic), de mesures per a la reforma de la funció pública, vigent quan es
produïren la majoria de les transferències, que afecten el personal a què es refereix aquesta Resolució, disposava que: ‘Los funcionarios transferidos a las
comunidades autónomas se integran plenamente en la organización de la función pública de las mismas. Las comunidades autónomas, al proceder a esta
integración de los funcionarios transferidos como funcionarios propios, respetarán el grupo del cuerpo o escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes al grado personal que tuvieren reconocido.’
5. Les disposicions addicionals primera, segona, tercera, quarta, cinquena
i sisena de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, crearen per primera vegada els cossos i les escales propis de l’Administració autonòmica.
Aquestes disposicions addicionals establiren la titulació que permetia
l’accés als cossos i les escales de nova creació. També van establir la integració
del personal funcionari dels cossos o les escales de l’Administració de l’Estat en
els cossos i les escales autonòmics de nova creació; això sí, sempre que les persones afectades disposassin de la titulació acadèmica requerida per accedir al
cos o escala autonòmica corresponent. Les disposicions addicionals de referència també van preveure la integració, en els cossos i escales autonòmics, del personal funcionari a qui s’havia exigit la mateixa titulació per accedir als cossos o
les escales de procedència.
En el punt primer de la disposició addicional dotzena de la Llei 2/1989
s’establí que el personal funcionari que no podia integrar-se en els cossos o en
les escales de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per no complir els requisits de titulació exigits quedava en places singulars en
el grup corresponent que es declaraven a extingir.
6. La disposició final cinquena de la Llei 2/1989 especifica que aquesta
Llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
La Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, fou publicada en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB) núm. 38, de 28 de març de

