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en la Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació de 10 de gener de 2012, que va modificar la Resolució de 10 d’octubre de 2011 per la qual es feia públic el calendari laboral general i local per a
l’any 2012 en l’àmbit de les Illes Balears.
Alhora la publicació de la Resolució esmentada obligà a modificar per primera vegada el calendari de dies inhàbils per a l’any 2012. Per això es va dictar
el Decret 8/2012, de 3 de febrer, de modificació del Decret 110/2011, de 25 de
novembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2012, a l’efecte del còmput de terminis administratius.
En aquest escenari, i amb posterioritat, els ajuntaments de Calvià, Santa
Maria del Camí, Marratxí i Puigpunyent en les sessions ordinàries dels plens
respectius que tingueren lloc al seu moment, varen acordar modificar les festes
locals per a 2012 que en els seus corresponents municipis, i en primera instància, havien quedat fixades així:
- Calvià: 25 de juny (Sant Joan) a tot el terme llevat des Capdellà, 16 de
juliol (Mare de Déu del Carme) exclusivament as Capdellà i 25 de juliol (Sant
Jaume) a tot el terme.
- Santa Maria del Camí: 30 d’abril (Firó) i 20 de juliol (Santa Margalida).
- Marratxí: 29 de febrer de 2012 (vigília de la festivitat del Dia de les Illes
Balears) i 30 de juny (Sant Marçal).
- Puigpunyent: 16 d’agost (Sant Roc) i 31 de desembre.
Així, amb les modificacions introduïdes, les festes locals quedaren establertes finalment d’aquesta manera:
- Calvià: 25 de juliol (Sant Jaume) a tot el terme, 16 de juliol (Mare del
Déu del Carme) exclusivament as Capdellà i 26 de desembre (Segona Festa de
Nadal) a tot el terme.
- Santa Maria del Camí: 20 de juliol (Santa Margalida) i 26 de desembre
(Segona Festa de Nadal).
- Marratxí: 30 de juny (Sant Marçal) i 26 de desembre (Segona Festa de
Nadal).
- Puigpunyent: 16 d’agost (Sant Roc) i 26 de desembre (Segona Festa de
Nadal).
Novament el canvi de dia de les dites efemèrides locals incidí en el conjunt del calendari laboral i local per a 2012, la qual cosa va fer que el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació hagués de dictar successives resolucions (en dates 15 de febrer de 2012, 16 de febrer de 2012 i 21 de
febrer de 2012), de modificació de la Resolució de 10 d’octubre de 2011, que ja
havia estat modificada per la Resolució de 10 de gener de 2012 per la qual es
publica el calendari laboral general i local per a l’any 2012.
Així, la publicació de les resolucions del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, de 15 de febrer de 2012, 16 de febrer de
2012 i 21 de febrer de 2012, va fer que s’hagués d’encarar de bell nou, per segona vegada, la modificació del Decret 110/2011, de 25 de novembre, modificat,
al seu torn, pel Decret 8/2012, de 3 de febrer, atès que, a més dels dies inhàbils
que fixa l’apartat 1 de l’article únic de la disposició esmentada, ho són també les
festes locals a què fa referència l’apartat 2 de l’article únic de la norma de què
es tracta.
Per això, es va dictar el Decret 14/2012, de 2 de març, de modificació del
Decret 110/2011, de 25 de novembre, modificat pel Decret 8/2012, de 3 de
febrer, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2012, a l’efecte
del còmput de terminis administratius.
Amb posterioritat, els ajuntaments de Banyalbufar i Campanet, en les sessions ordinàries dels seus respectius plens dels dies 23 de març de 2012 i 2 d’abril de 2012, varen aprovar modificar els acords anteriors que, al seu moment, i
respectivament, havien designat com a festes locals de 2012 els dies següents:
Banyalbufar, 25 de juliol i 8 de setembre, i Campanet, 10 d’abril i 29 de setembre, amb la qual cosa les efemèrides locals esmentades se substituïren per les
següents: Banyalbufar, 8 de setembre i 26 de desembre, i Campanet, 10 d’abril
i 26 de desembre.
La modificació dels acords esmentats, com no podia ser d’una altra manera, ha tingut la seva plasmació en la Resolució que, per delegació del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, ha emès la directora
general de Treball i Salut Laboral en data 25 d’abril de 2012, que ha modificat,
una vegada més, la primigènia Resolució de 10 d’octubre de 2011 per la qual es
feia públic el calendari laboral general i local per a l’any 2012 en l’àmbit de les
Illes Balears.
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Així, s’ha d’encarar de bell nou la modificació del Decret 110/2011, de 25
de setembre, la tercera que té lloc després de les fetes pel Decret 8/2012, de 3
de febrer, i pel Decret 14/2012, de 2 de març.
Per tot això, a proposta del conseller de Presidència, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 27 de juliol de 2012,
DECRET
Article únic
Es modifica l’apartat 2 de l’article únic del Decret 110/2011, de 25 de
novembre, modificat pel Decret 8/2012, de 3 de febrer, i pel Decret 14/2012, de
2 de març, que passa a tenir el contingut següent:
‘2. A més, seran dies inhàbils a cada municipi de les Illes Balears els dies
de les seves respectives festes locals que figuren en l’annex de la Resolució del
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació de 20 d’octubre
de 2011 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any
2012 en l’àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 163, de 29 d’octubre), modificada per les resolucions del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació següents: la de 10 de gener de 2012 (BOIB núm. 6, de 14 de gener),
de 15 de febrer de 2012 (BOIB núm. 29, de 23 de febrer), la de 16 de febrer de
2012 (BOIB núm. 30, de 25 de febrer) i la de 21 de febrer de 2012 (BOIB núm.
30, de 25 de febrer) i per la Resolució de la directora general de Treball i Salut
Laboral de 25 d’abril de 2012, emesa per delegació del vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació.’
Disposició final
Aquest Decret s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), entra en vigor l’endemà d’haverse publicat en el BOIB i produeix efectes des de l’11 de maig de 2012.
Palma, 27 de juliol de 2012
El president
José Ramón Bauzá Díaz
El conseller de Presidència
Antonio Gómez Pérez

—o—

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 14953
Resolució del president del Servei de Salut de les Illes Balears de
9 de juliol de 2012 per la qual es nomena personal estatutari fix
de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de cardiologia de l’Hospital Son Llàtzer
Fets
1 Per mitjà de la Resolució del director gerent de la Fundació Hospital
Son Llàtzer de 23 de desembre de 2010 es convocà un procés selectiu per accedir a les places vacants de personal laboral fix de la categoria facultatiu/facultativa especialista de cardiologia.
2 Per mitjà de la Resolució de 26 de juny de 2012 s’aprovà la llista de persones aspirants que havien superat aquest procés i es donà un termini de vint
dies hàbils perquè presentassin la documentació requerida i, les que ho volguessin, sol·licitassin integrar-se com a personal estatutari fix.
3 Una vegada exhaurit aquest termini, s’ha revisat la documentació aportada per cada persona aspirant i s’ha determinat que és adequada.
Fonaments de dret
L’Acord del Consell de Govern de 12 de novembre de 2010 pel qual es
ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 4 de novembre de 2010 pel
qual s’estableixen el procés i les condicions de l’oferta d’integració en la condició de personal estatutari fix que es farà al personal funcionari de carrera i al
personal laboral fix adscrit a centres, establiments o serveis gestionats pel Servei
de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 167/2012, de 18 de novembre).
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Per això, de conformitat amb la disposició transitòria primera de l’Acord,
dict la següent
Resolució
1 Nomenar com a personal estatutari fix de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de cardiologia amb efectes de la presa de possessió a les
persones següents:
- Torres Marqués, Joan (DNI 78213218Q)
- Moranta Ribas, Margarita Esther (DNI 43110479S)
- Serra Creus, Joan (DNI 43075513D)
2 Abans de prendre possessió de la plaça, cada persona aspirant 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 perquè l’òrgan competent n’acordi la declaració
de compatibilitat o d’incompatibilitat.
3 De conformitat amb el punt 11 de l’Acord, cap de les persones aspirants
no pot ser admesa en el primer procés de mobilitat voluntària (concurs de trasllat) que es convoqui després de l’efectivitat de la integració com a personal
estatutari fix de la categoria de què es tracti.
4 Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en
el web de l’Hospital Son Llàtzer.
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 es 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, 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.
Palma, 9 de juliol de 2012
El president
Antoni Mesquida Ferrando

—o—
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qual s’estableixen el procés i les condicions de l’oferta d’integració en la condició de personal estatutari fix que es farà al personal funcionari de carrera i al
personal laboral fix adscrit a centres, establiments o serveis gestionats pel Servei
de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 167/2012, de 18 de novembre).
Per això, de conformitat amb la disposició transitòria primera de l’Acord,
dict la següent
Resolució
1 Nomenar com a personal estatutari fix de la categoria facultatiu/facultativa
especialista d’àrea de medicina física i rehabilitació amb efectes de la presa de
possessió a les persones següents:
- Plou Gasca, María Pilar (DNI 25172855E)
2 Abans de prendre possessió de la plaça, cada persona aspirant 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 professionalho ha de declarar en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà
de la data de la presa de possessió perquè l’òrgan competent n’acordi la
declaració de compatibilitat o d’incompatibilitat.
3 De conformitat amb el punt 11 de l’Acord, cap de les persones aspirants no
pot ser admesa en el primer procés de mobilitat voluntària (concurs de trasllat)
que es convoqui després de l’efectivitat de la integració com a personal estatutari fix de la categoria de què es tracti.
4 Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el
web de l’Hospital Son Llàtzer.
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 es 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, 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.
Palma, 9 de juliol de 2012
El president
Antoni Mesquida Ferrando

—o—
Num. 14955
Resolució del president del Servei de Salut de les Illes Balears de
9 de juliol de 2012 per la qual es nomena personal estatutari fix
de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina física i rehabilitació de l’Hospital Son Llàtzer
Fets
1 Per mitjà de la Resolució del director gerent de la Fundació Hospital
Son Llàtzer de 23 de desembre de 2010 es convocà un procés selectiu per accedir a les places vacants de personal laboral fix de la categoria facultatiu/facultativa especialista de medicina física i rehabilitació.
2 Per mitjà de la Resolució de 26 de juny de 2012 s’aprovà la llista de persones aspirants que havien superat aquest procés i es donà un termini de vint
dies hàbils perquè presentassin la documentació requerida i, les que ho volguessin, sol·licitassin integrar-se com a personal estatutari fix.
3 Una vegada exhaurit aquest termini, s’ha revisat la documentació aportada per cada persona aspirant i s’ha determinat que és adequada.
Fonaments de dret
L’Acord del Consell de Govern de 12 de novembre de 2010 pel qual es
ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 4 de novembre de 2010 pel

Num. 15280
Decret 67/2012, de 27 de juliol, pel qual es disposa el nomenament del secretari 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 27 de juliol de 2012,

