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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 10292
Decret llei 2/2009, de 8 de maig, de mesures urgents per a la
construcció d’un nou hospital a l’illa d’Eivissa
Preàmbul
I
L’Hospital Can Misses d’Eivissa va començar a construir-se l’any 1978 i
es va inaugurar el 31 de març de 1985. L’hospital ja ha complert 24 anys al servei de la població d’Eivissa i Formentera.
Les variacions en l’estructura de la població i les seves necessitats, així
com l’exigència de qualitat per atendre-la, i tenint en compte els nivells d’afluència turística i les demandes sanitàries de la població, han provocat que
s’hagin de desenvolupar noves infraestructures a les Illes Balears. Així, es preveu que la població de l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera passi dels 126.000
habitants l’any 2007 a una població de 160.000 l’any 2015, amb un increment
aproximant del 27 %. Encara que s’ha millorat la xarxa d’atenció hospitalària,
adaptant parcialment la capacitat dels hospitals i centres de salut a les noves
demandes, la situació actual exigeix la construcció d’un nou hospital a l’illa
d’Eivissa, adaptat als requeriments tecnològics moderns.
Un dels objectius de la Conselleria de Salut i Consum és la millora de l’atenció sanitària dels ciutadans d’Eivissa. Per a la consecució d’aquest objectiu
es fa imprescindible construir un nou hospital i ampliar la cartera de serveis.
Atès que l’actual Hospital Can Misses és antic, moltes de les seves instal·lacions es troben obsoletes i no cobreixen adequadament les necessitats d’atenció clínica de la població; per això, la construcció d’un nou hospital resoldrà
aquesta situació i donarà resposta a aquestes necessitats.
La revisió de la planificació sanitària actual ha posat de manifest les noves
demandes assistencials a les quals s’ha fet referència i ha evidenciat que per
atendre-les s’ha de comptar, al més aviat possible, amb una nova infraestructura.
Així, seguint les pautes fixades per la Conselleria de Salut i Consum, el
Servei de Salut de les Illes Balears ha de procedir a la construcció de l’hospital,
ja programat i projectat, en una sola etapa, l’ha d’ubicar en un nou solar confrontant amb l’hospital existent i ha d’evitar així les servituds que imposa el
manteniment de l’assistència sanitària en edificis en obres. D’aquesta manera,
en el futur, l’atenció sanitària es prestarà a l’edifici nou i a l’antic totalment
renovat, la qual cosa constituirà un autèntic parc hospitalari.
Els terrenys on es pretén la construcció del nou hospital —entre l’avinguda de la Pau i el carrer de Corona— ja disposen de les característiques per ser
classificats com a sòl urbà, d’acord amb l’article 1 de la Llei 4/2008, de 14 de
maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les
Illes Balears, i tenen els serveis urbanístics bàsics als quals es refereix l’article
2 de la Llei esmentada, i en aquest sentit ho recull la revisió del planejament
general municipal de la ciutat actualment en tramitació.
La tramitació administrativa per a la construcció del nou hospital implica
seguir un procés llarg, en el qual estan implicades diverses administracions
públiques, que és necessari i urgent abreujar tant com sigui possible per aconseguir l’objectiu en un termini mínim, tot tenint en compte que el Ple de
l’Ajuntament d’Eivissa, per unanimitat de tots els grups polítics, aprovà en data
26 de març de 2009 una moció en la qual s’acordava ‘instar el Govern de les
Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa a prendre totes les mesures que estiguin al seu abast per tal que la construcció del nou hospital d’Eivissa sigui una
realitat al més aviat possible.’
Per tot això, i per tal de permetre l’execució immediata de les obres de
construcció del nou Hospital de Can Misses a Eivissa en els terrenys confrontants amb l’actual hospital, es permet l’execució immediata de les obres d’edificació, atès que es tracta d’una necessitat imperiosa per al conjunt dels ciutadans d’aquella illa que no permet demores derivades de l’aprovació i l’execució
posterior del planejament. Així mateix, es declara inversió d’interès autonòmic
el corresponent projecte de construcció, que permet l’execució immediata de les
obres corresponents en els terrenys que es grafien, tot garantint, alhora, la participació de l’Ajuntament d’Eivissa.
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Aquest augment de la població fa necessària, a més, l’oferta de nous serveis que seria impossible cobrir amb l’actual infraestructura atès que són necessàries noves instal·lacions, d’acord amb l’evolució tecnològica.
Un dels objectius del Govern de les Illes Balears és posar a disposició de
la població infraestructures que millorin i ampliïn la cartera de serveis a Eivissa.
En definitiva, el nou Hospital Can Misses ha de prestar assistència sanitària d’àrea a una població en constant expansió.
Per tant, la necessitat, per una banda, de tenir construït l’hospital a curt
termini i, per l’altra, d’aconseguir la seva posada en marxa a ple rendiment, justifica que sigui urgent començar a hores d’ara les actuacions per a aquesta finalitat, ja que un retard en l’inici faria impossible l’assoliment de l’objectiu amb
les conseqüències que podria suposar per a l’atenció sanitària de la població.
Per altra banda, la situació de brusca desacceleració econòmica, sobretot
en sectors com el de la construcció, fan necessària l’actuació urgent de
l’Administració per tal d’impulsar l’obra pública i aconseguir així una ràpida
sortida de la crisi econòmica actual.
La necessitat extraordinària i urgent que justifica l’adopció d’aquest
Decret llei deriva de dotar l’illa d’Eivissa d’un nou equipament sanitari per a l’adequada atenció sanitària assistencial de la població, a més de l’aconsellable tramitació ràpida de les inversions d’interès autonòmic tal com exigeix el Decret
llei 1/2009, de 30 de gener, de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a
les Illes Balears.
El Decret llei té habilitació expressa en l’article 49 de l’Estatut d’autonomia i es dicta a l’empara de les competències que exerceix la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears segons els articles 49, 30.3, 30.4, 30.48 i 31.4.
Atès tot això, a proposta del conseller de Salut i Consum, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 8 de maig de 2009, es dicta el
següent
DECRET LLEI
Article únic
Execució de les obres de construcció del nou Hospital Can Misses a
Eivissa
1. S’amplia l’àmbit del sistema general d’equipament sanitari supramunicipal en el municipi d’Eivissa per a la construcció del nou Hospital Can Misses,
mitjançant la incorporació dels terrenys confrontants als de l’actual hospital que
es grafien en l’annex d’aquest Decret llei, la totalitat dels quals resten automàticament classificats com a sòl urbà i qualificats com a sistema general, equipament sanitari.
2. Es declara com a inversió d’interès autonòmic el corresponent projecte
de construcció del nou hospital, així com expressament la utilitat pública i la
urgent ocupació a favor del Servei de Salut de les Illes Balears dels terrenys a
què es refereix l’apartat anterior. L’execució del projecte esmentat no dependrà
del desenvolupament territorial o urbanístic previ, ni dels corresponents instruments de gestió.
3. Per a l’execució immediata de les obres necessàries de construcció de
l’hospital, només escau l’aprovació del projecte per part del Servei de Salut de
les Illes Balears, amb l’informe previ de l’Ajuntament d’Eivissa.
El projecte esmentat resta exclòs, com a excepció, d’allò preceptuat en
l’article 23 de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears.
4. L’Ajuntament d’Eivissa ha d’incorporar a la revisió del Pla General
d’Ordenació Urbana la modificació efectuada per aquest Decret llei, sens perjudici de la seva efectivitat immediata.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 8 de maig de 2009
El president
Francesc Antich i Oliver

II
D’acord amb les xifres de població i el seu augment previsible, anteriorment ressenyat, és impossible assumir l’assistència sanitària amb la infraestructura actual. Per tal de poder fer front a aquest augment, s’ha de construir un nou
hospital que permeti l’atenció sanitària d’aquesta nova previsió de població.

El conseller de Salut i Consum
Vicenç Thomàs Mulet
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2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 9893
Resolució de la consellera d’Interior de 17 d’abril de 2009 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris i els exercicis i es designa el Tribunal qualificador de les proves selectives per a l’ingrés al cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat
educació física, pel torn lliure.
1. Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 24 d’octubre de 2008 (BOIB núm.154, d’1 de novembre), es va aprovar l’Oferta pública d’ocupació per a
l’any 2008 del personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, constituïda per les places que figuren com
a annex 1 i annex 2 d’aquest Acord.
L’Annex 1, que comprèn les places que constitueixen l’Oferta ordinària, inclou 1 plaça corresponents al cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació física, de l’illa de Mallorca.
2. En el BOIB núm. 167, de 29 de novembre, es van publicar les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de les places vacants
de personal funcionari previstes a l’Oferta pública d’ocupació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2008, aprovades per la
Resolució de la consellera d’Interior de 19 de novembre.

