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es consideri oportú que no siguin cobertes podran ser atribuïdes a llocs de treball funcionaris o estatutaris, de nivells de complement de destinació 26 a 30,
que hauran de ser prèviament creats, dotats i coberts en la forma i amb els requisits establerts en la legislació estatal i autonòmica d’aplicació.
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de dia 20 de juliol de 2012,
Decret
Primer

Disposició transitòria primera
Gestió dels recursos de les fundacions públiques sanitàries de la
Comunitat Autònoma
Les gerències territorials a què es refereixen les lletres c, d i e de l’article
19.2 entraran en funcionament en la data en què s’extingeixin les fundacions
públiques sanitàries i s’integrin en el Servei de Salut.
Disposició transitòria segona
Gestió dels recursos de l’Hospital Joan March, de l’Hospital
Psiquiàtric i de l’Hospital General
Els recursos sanitaris de l’Hospital Joan March, de l’Hospital Psiquiàtric
i de l’Hospital General, gestionats actualment per l’entitat pública empresarial
Gestió Sanitària de Mallorca, passaran a ser gestionats per la gerència territorial
a què es refereix la lletra i de l’article 19.2 en la data en què s’aprovi l’extinció
d’aquesta entitat pública empresarial i la integració efectiva d’aquesta en el
Servei de Salut.
Disposició transitòria tercera
Gestió dels recursos sanitaris de l’atenció primària de Mallorca

Es nomenen els alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat Autònoma
següents.
1. De la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
- Sra. Juana Ana Perelló Martorell, directora general d’Economia i
Estadístiques.
2. De la Conselleria de Presidència:
-Sra. Pilar Cortés Samper, directora general de Coordinació del Govern.
3. De la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats:
-Sr. Guillem Estarellas Valls, director general de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives.
Segon
Aquest Decret té efectes el mateix dia en què es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 20 de juliol de 2012

Durant l’any 2012, es duran a terme les operacions i els tràmits legals
necessaris per adscriure tots els recursos materials necessaris per la Gerència
d’Atenció Primària de Mallorca des de les gerències territorials a què es refereixen les lletres b, c, d i e de l’article 19.2 i, si escau, dels Serveis Centrals. Així
mateix es duran a terme les operacions i tràmits legals, prèvies les negociacions
pertinents, per dur a terme l’assignació de tots els recursos humans necessaris
pel desenvolupament de la seva activitat.
Disposició derogatòria

El president
José Ramón Bauzá Díaz
El vicepresident econòmic, El president
de Promoció Empresarial i d’Ocupació
José Ignacio Aguiló Fuster
El conseller de Presidència
Antonio Gómez Pérez

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior a aquest
Decret en tot allò que s’hi oposin i expressament el Decret 19/2012, de 9 de
març, d’estructura orgànica del Servei Balear de la Salut.

El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Ángel Bosch i Sans

Disposició final
Entrada en vigor

—o—

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 20 de juliol de 2012
El president
José Ramón Bauzá Díaz
El conseller de Salut, Família i Benestar Social
Antoni Mesquida Ferrando

—o—

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 14871
Decret 61/2012, de 20 de juliol, pel qual es nomenen alts càrrecs
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Els articles 19.12 i 33.5 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, disposen, respectivament, que és competència del Govern el
nomenament i la separació dels alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat
Autònoma i dels consellers elevar-ne la proposta.
Per tot això, a proposta del conseller de Presidència, del vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, i del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió

CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 14879
Decret 62/2012, de 20 de juliol, pel qual es disposa el nomenament de la directora general del Servei de Salut de les Illes
Balears
El Consell de Govern, mitjançant el Decret llei 9/2012, de mesures per a
la reorganització del Servei de Salut de les Illes Balears, estructura de nou el
Servei de Salut, i determina que tant el director general com el secretari general
són òrgans directius de l’ens esmentat. Per tant, en la condició d’alts càrrecs han
de ser nomenats pel Consell de Govern. Aquests nomenaments han de ser efectius en el mateix moment en què entri en vigor aquest Decret llei de reorganització.
Els articles 19.12 i 33.5 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, disposen, respectivament, que és competència del Govern el
nomenament i la separació dels alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat
Autònoma, i dels consellers elevar-ne la proposta.
Per això, a proposta del conseller de Salut, Família i Benestar Social, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 20 de juliol de 2012,
DECRET
Primer
Disposar el nomenament de la senyora Isabel Borrás Bosch com a directora general del Servei de Salut de les Illes Balears.
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Segon
Aquest Decret té efectes des de l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 20 de juliol de 2012

21-07-2012

Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució, d’acord amb els
articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

El president
José Ramón Bauzá Díaz
El conseller de Salut, Família
i Benestar Social
Antoni Mesquida Ferrando

—o—

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 14352
Resolució del conseller d’Administracions Públiques de 10 de
juliol de 2012 per la qual s’aprova la llista d’aspirants seleccionats del concurs per formar part d’una borsa per cobrir, amb
caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar facultatiu
de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, escala d’infraestructures amb titulació de formació
professional de grau mitjà, tècnic en operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions de vaixell, a l’illa de
Mallorca, convocat per la Resolució de 2 de març de 2012 (BOIB
núm. 40, de 17 de març).
Antecedents
La Comissió Tècnica de Valoració del procés selectiu per formar part
d’una borsa per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar
facultatiu de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, escala d’infraestructures amb titulació de formació professional de grau
mitjà, tècnic en operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions de
vaixell, a l’illa de Mallorca, convocat per la Resolució de 2 de març de 2012
(BOIB núm. 40, de 17 de març) ha signat la proposta definitiva per determinar
la composició final de la borsa esmentada.
Fonaments de dret
1. Article 6.c de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de
selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. Base 11 de la Resolució de 2 de març de 2012 per la qual es convoca
un concurs per constituir borses extraordinàries per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos d’ajudants facultatius i del cos d’auxiliars facultatius de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 44, de 21 de març de 2011).
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Aprovar, segons la proposta definitiva efectuada per la comissió tècnica de valoració nomenada a l’efecte, la composició final de la borsa de funcionaris interins per cobrir places vacants del cos auxiliar facultatiu de
l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala
d’infraestructures amb titulació de formació professional de grau mitjà, tècnic
en operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions de vaixell, a l’illa de Mallorca, convocada per la Resolució de 2 de març de 2012 (BOIB núm.
40, de 17 de març) amb indicació de totes les persones integrants, l’ordre de prelació i la puntuació obtinguda que figura en l’Annex d’aquesta Resolució.
2. 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 potestatiu de reposició davant el conseller
d’Administracions Públiques en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 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, i de l’article
57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la

Marratxí, 10 de juliol de 2012
El conseller d’Administracions Públiques
José Simón Gornés Hachero
Revisat i conforme, La directora general de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis
M. Núria Riera Martos
ANNEX
Borsa del cos auxiliar facultatiu, escala d’infraestructures amb titulació
de formació professional de grau mitjà, tècnic en operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions de vaixell. MALLORCA
* LLISTA DEFINITIVA GENERAL DE TOTES LES PERSONES ASPIRANTS QUE FORMEN PART DE LA BORSA.
Dni
Discapacitat
43079638
18227256
5240738
43185379
43151562
43182256
43149189

Llinatges, Nom

Puntuació

Ordre De Prelació

Calafat Bellver, Pedro Jose
Garcias Sureda, Bartomeu
Montero Oliden, Carlos
Tous Llabres, Miguel
Seguí Julià, Bartomeu
Perez Garcia, Jose Manuel
Oliver Tonelli, Jose Luis

4,194
3,927
2,775
1,94
0,55
0,5
0,075

1
2
3
4
5
6
7

N
N
N
N
N
N
N

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 14882
Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2012 mitjançant
el qual es modifica la relació de llocs de treball corresponent al
personal eventual al servei de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
1. L’article 5.2 g de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que correspon al Consell
de Govern determinar el nombre, les característiques i les retribucions dels llocs
de treball del personal eventual. Així mateix, l’article 20.2 d’aquest text legal
disposa que el nombre de llocs de treball del personal eventual, les seves característiques i les retribucions que li corresponen són públics i els determina el
Consell de Govern.
2. D’altra banda, l’article 6.2 f del text legal esmentat atribueix al conseller competent en matèria de funció pública la competència de proposar al
Consell de Govern l’aprovació de la relació de llocs de treball del personal al
servei de l’Administració autonòmica. Així mateix, el Decret 189/2003, de 12
de desembre, estableix que el conseller competent en matèria de funció pública
durà a terme els tràmits i les gestions necessàries per confeccionar la relació de
llocs de treball corresponent al personal eventual al servei de l’Administració
d’aquesta Comunitat.
3. Per l’Acord del Consell de Govern d’1 de juliol de 2012 (BOIB núm.
101, de dia 2 de juliol de 2011), es va aprovar la relació de llocs de treball
corresponent al personal eventual al servei de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per tal d’adaptar-la al Decret 12/2011, de 18 de juny, del president
de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
4. En aquesta relació, entre els llocs de treball corresponents a la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, no hi figura cap lloc de treball d’assessor tècnic, com figura a la resta de conselleries, per
la qual cosa, atès l’abast complex i heterogeni de les funcions que ha de complir el Gabinet del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

