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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 4743
Decret llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per a la
reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’acció del Govern de les Illes Balears, adreçada a assolir un màxim grau
de rigor en la gestió dels serveis públics, exigeix que la direcció dels serveis
públics pugui dur-se a terme en cada moment de la manera més adequada per a
aquesta finalitat.
El Servei de Salut de les Illes Balears, ens gestor de la sanitat pública a les
Illes Balears, és, juntament amb el sistema públic educatiu, el màxim exponent
del servei públic i de l’acció de l’Administració en benefici dels ciutadans.
L’organització del Servei de Salut de les Illes Balears s’ha fonamentat en
el seu caràcter d’ens exclusivament especialitzat en la gestió sanitària, la qual
cosa ha implicat una autonomia organitzativa i funcional molt accentuada.
Ara bé, situacions conjunturals de dificultats econòmiques que obliguen a
un alt grau de disciplina i coordinació pressupostària fan convenient que s’habilitin fórmules perquè l’acció de la direcció del Govern tengui un reflex més
immediat i complet en l’acció directiva del Servei de Salut, a fi que les decisions
de la Conselleria siguin d’immediat decisions del Servei.
D’altra banda, l’Estat ha dictat el Reial decret 1039/2011, de 15 de juliol,
pel qual s’estableixen els criteris marc per garantir un temps màxim d’accés a
les prestacions sanitàries del Sistema Nacional de Salut, que té per objecte
garantir als usuaris del Sistema un temps màxim d’accés a les prestacions sanitàries, de manera que aquest accés es pugui fer en condicions d’igualtat efectiva.
Aquest Decret llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.16 a
de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de
bases i coordinació general de la sanitat. Per això, la Comunitat Autònoma ha
d’adaptar la normativa actual, constituïda pel Decret 83/2006, de 22 de setembre, de garanties dels temps màxims de resposta a l’atenció sanitària especialitzada programada i no urgent en el Servei de Salut de les Illes Balears, a les
directrius bàsiques estatals.
Aquest projecte normatiu obeeix a aquestes finalitats.
DECRET LLEI
Article 1
Modificacions de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes
Balears
1. Es modifica l’article 69 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les
Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:
Article seixanta-novè
Estructura i organització
1. El Servei de Salut s’estructura, d’acord amb aquesta llei i els seus
Estatuts, en òrgans de direcció i òrgans de gestió.
2.

Són òrgans de direcció:

a) La presidència
b) El Consell de Direcció
c) Les vicepresidències
d) La secretaria general
3. Són òrgans de gestió les unitats administratives del Servei de Salut que
depenen dels òrgans de direcció i s’estructuren sota la seva dependència orgànica i funcional, de conformitat amb el que estableixen els Estatuts.
4. La presidència és el màxim òrgan de direcció i representació de l’ens i
l’ha d’exercir la persona titular de la conselleria competent en matèria de salut.
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5. El Consell de Direcció és l’òrgan col·legiat de govern de l’ens, en
determinen la composició els Estatuts de conformitat amb la Llei 7/2010, de 21
de juliol, del sector públic instrumental, i ha de tenir l’estructura mínima
següent:
a) President: la persona titular de la conselleria competent en matèria de
salut.
b) Vicepresidents: les persones titulars de les vicepresidències del Servei
de Salut.
c) Vocals: la persona titular de la secretaria general del Servei de Salut,
les persones titulars de les gerències d’àrees de salut i els membres que designi el Consell de Govern a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria de salut.
6. Les vicepresidències són els òrgans de direcció de les àrees del Servei
de Salut i d’execució de les decisions de la presidència i del Consell de
Direcció, conforme a l’estructura següent:
a)Vicepresidència de l’Àrea de Serveis Assistencials: l’exerceix la persona titular de la direcció general competent en matèria de salut.
b)Vicepresidència de l’Àrea de Serveis Generals: l’exerceix la persona
titular de la direcció general competent en matèria de planificació i ordenació
sanitària general.
7. La secretaria general és l’òrgan de suport administratiu i tècnic de la
resta d’òrgans directius del Servei de Salut i la persona que n’és titular és
nomenada pel conseller o consellera competent en matèria de salut, a proposta
de la vicepresidència de l’Àrea de Serveis Generals de la qual depèn.
2. S’afegeix un article 69 bis a la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de
les Illes Balears amb la redacció següent:
Article seixanta-novè bis
Atribució de funcions
1. La presidència del Servei de Salut de les Illes Balears exerceix les
funcions següents:
a) Exercir la representació legal de l’ens.
b) Complir i fer complir les disposicions que regulen l’actuació del
Servei de Salut i els acords adoptats pel Consell de Direcció i per la conselleria competent en matèria de salut.
c) Nomenar i disposar el cessament dels titulars dels òrgans de gestió
adscrits a cada àrea, a proposta dels vicepresidents.
d) Signar els convenis de col·laboració o cooperació amb persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
e) Exercir, en cas d’urgència o per delegació del Consell de Direcció,
les accions, els recursos i les reclamacions administratives o judicials necessàries per a la defensa dels drets i dels interessos del Servei de Salut i, en el primer supòsit, retre’n compte immediatament al Consell de Direcció.
f) Resoldre els procediments de responsabilitat patrimonial.
g) Acordar l’adquisició a títol onerós de béns immobles i drets reals i
l’arrendament de béns immobles.
h)
Aprovar l’adquisició i l’arrendament de béns mobles.
i) Qualsevol altra funció no atribuïda expressament a altres òrgans del
Servei de Salut.
j) Qualsevol altra que li atribueixin els Estatuts de l’ens o que li
correspongui en virtut de norma legal o reglamentària.
2. El Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears exerceix les funcions següents:
a) Fixar els criteris d’actuació del Servei de Salut, d’acord amb les
directrius de la conselleria competent en matèria de salut.
b) Establir els criteris per a la coordinació de tot el dispositiu sanitari
de caràcter públic o col·laborador d’aquest, dins de l’àmbit de competències
gestionades pel Servei de Salut, així com adoptar les mesures necessàries per a
la millor execució i desenvolupament d’aquestes.
c) Aprovar i elevar a la conselleria competent en matèria de salut la
proposta d’avantprojecte de pressupost anual del Servei de Salut i dels organismes dependents d’aquest, per a l’aprovació i posterior tramitació per part
d’aquesta, d’acord amb les previsions contingudes al respecte en el Decret
legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
d) Formular els comptes anuals del Servei de Salut.
e)
Aprovar el programa anual d’inversions i elevar els programes
d’actuació, projectes de plans, obres i serveis a la conselleria competent en
matèria de salut.
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f)
Aprovar la memòria anual de la gestió del Servei de Salut, que ha
de ser enviada al Parlament per a coneixement dels grups parlamentaris.
g) Aprovar com a definitiu l’esborrany de decret de modificació dels
Estatuts del Servei de Salut, o aprovar-ne de nous, i adoptar les mesures necessàries per al desenvolupament d’aquest.
h)
Informar i elevar a la conselleria competent en matèria de salut les
plantilles de personal per a la seva autorització, així como qualsevol proposta
de modificació d’aquestes per a la seva aprovació.
i)
Acceptar les herències, els legats o les donacions a favor del Servei
de Salut.
j)
Decidir l’exercici d’accions davant els òrgans judicials i la interposició de recursos administratius.
k)
Emetre, amb caràcter previ, informe sobre els projectes de decret
per a la delimitació de les zones bàsiques de salut.
l) Resoldre, a proposta de la vicepresidència competent, i previ dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears, els expedients disciplinaris sobre
personal estatutari, sanitari o no sanitari, quan es proposi la sanció de separació definitiva del servei per a la persona expedientada.
3. La vicepresidència de l’Àrea de Serveis Generals del Servei de Salut
de les Illes Balears exerceix les funcions següents:
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ciació col·lectiva i de relacions laborals.
d) Prestar assessorament jurídic.
e)
Determinar les actuacions per a la racionalització i simplificació
dels procediments i mètodes de treball en el marc definit per les vicepresidències.
f) Tramitar els procediments administratius de reintegrament de despeses als beneficiaris de l’assistència sanitària de la Seguretat Social, els procediments sancionadors, els procediments de responsabilitat patrimonial de
l’Administració, com també els procediments disciplinaris sobre el personal
estatutari.
g) Tramitar les reclamacions prèvies a la via civil i laboral, els procediments de revisió d’ofici d’actes nuls o declaració de lesivitat d’actes
anul·lables, derivats de l’acció administrativa de la resta d’òrgans directius o
de gestió de l’ens.
h) Dirigir i supervisar els serveis d’inspecció mèdica i farmacèutica.
6. Els òrgans directius, en els termes que estableix la normativa vigent,
poden delegar les competències que els atribueix aquesta Llei en altres òrgans
del Servei de Salut de les Illes Balears. Els òrgans que exerceixin aquestes competències per delegació poden, al seu torn, delegar-les en òrgans dependents
jeràrquicament.

a) Elevar a la persona titular de la presidència del Servei de Salut les
propostes de nomenament i cessament dels titulars dels òrgans de gestió adscrits a la seva àrea
b) La direcció, gestió i control dels recursos econòmics i materials de
l’ens.
c) L’elaboració i la presentació al Consell de Direcció de la proposta
d’avantprojecte de pressupost del Servei de Salut, com també de memòries, programes d’actuació i plans d’inversions, obres i serveis.
d) Actuar com a òrgan de contractació.
e) Proposar a la persona titular de la conselleria competent en matèria de salut la resolució reguladora dels preus i les tarifes que el Servei de Salut
ha d’aplicar per la prestació de serveis susceptibles de contraprestació, com
també la resolució de fixació i revisió de les quanties.
f) Encarregar-se de l’autorització i la disposició de despeses, del reconeixement de les obligacions i de les propostes de pagaments, com també de la
modificació de crèdits, d’acord amb la normativa vigent.
g) Resoldre els procediments de reintegrament de despeses derivades
de l’assistència sanitària.
h) Resoldre els procediments sancionadors, com també iniciar els procediments disciplinaris sobre el personal estatutari i resoldre’ls, excepte quan
es proposi la separació del servei de la persona expedientada.
i) Exercir la gestió i les facultats d’administració ordinària, de protecció i de conservació del patrimoni adscrit al Servei de Salut, com també del
patrimoni propi.
j) Resoldre els recursos d’alçada contra els actes dictats per la secretaria general i contra els actes administratius dictats pels òrgans de gestió adscrits a la seva àrea.
k) Dictar les instruccions i les circulars relatives al funcionament i
l’organització interns dels òrgans adscrits a la seva àrea.

3. Es modifica l’article 70 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les
Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

4. La vicepresidència de l’Àrea de Serveis Assistencials del Servei de
Salut de les Illes Balears exerceix les funcions següents:

Disposició addicional novena
Totes les referències legals o reglamentàries fetes al director general o
òrgan directiu del Servei de Salut s’han d’entendre fetes als titulars dels òrgans
que, en cada cas, n’assumeixen les competències de conformitat amb el que disposa aquesta Llei. En el cas que la competència no estigui atribuïda expressament a cap òrgan, correspon a la presidència del Servei de Salut de les Illes
Balears.

a) Encarregar-se de la planificació, la direcció, l’avaluació interna i el
control de l’organització dels centres, els establiments i els serveis adscrits a la
seva àrea.
b) Elevar a la persona titular de la presidència del Servei de Salut les
propostes de nomenament i cessament dels titulars dels òrgans de gestió adscrits a la seva àrea.
c) Resoldre els recursos contra els actes administratius dictats pels
òrgans de gestió adscrits a la seva àrea.
d) Fer-se càrrec de la direcció superior i la coordinació general dels
centres directius de la seva àrea.
e) Dictar les instruccions i les circulars relatives al funcionament i
l’organització interns dels òrgans adscrits a la seva àrea.
5. La secretaria general del Servei de Salut de les Illes Balears exerceix les funcions següents:
a) Dirigir, administrar i gestionar el personal del Servei de Salut, sens
perjudici de les competències que en aquesta matèria puguin tenir atribuïdes
altres òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
b) Exercir, d’acord amb les directrius fixades per les vicepresidències,
el control de l’eficàcia i l’eficiència de les unitats administratives.
c) Executar les directrius del Consell de Direcció en matèria de nego-

Article setantè
Règim jurídic i de recursos
1. El Servei de Salut de les Illes Balears es regeix pel que disposa
aquesta Llei, pels Estatuts de l’ens i, en allò que no s’hi oposi, per la legislació
reguladora del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
2. Els Estatuts són aprovats per decret del Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció de l’ens.
3. El règim de recursos, sens perjudici del que estableix la legislació
bàsica de l’Estat en aquesta matèria, es regeix per les normes següents:
a) Els actes del Consell de Direcció, de la presidència i de les vicepresidències d’àrea exhaureixen la via administrativa.
b) Contra els actes dictats per la secretaria general es pot interposar
un recurs d’alçada davant la vicepresidència de l’Àrea de Serveis Generals.
c) Contra els actes dictats pels òrgans de gestió es pot interposar un
recurs d’alçada davant la vicepresidència a la qual estan adscrits.
El que aquí es disposa s’entén sens perjudici d’allò que pugui resultar de
la desconcentració o delegació de competències entre aquests òrgans, duita a
terme d’acord amb allò que es disposa en la legislació bàsica de l’Estat i la
reguladora del règim jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. S’afegeix una disposició addicional a la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de
salut de les Illes Balears amb la redacció següent:

Article 2
Modificacions de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
1. Es modifica el punt 3 de l’article 21 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
que queda redactat de la manera següent:
3. El límit de la quantia total de les retribucions que, per qualsevol concepte, han de percebre els titulars de la gerència i dels altres òrgans de direcció dels ens del sector públic instrumental autonòmic no pot excedir la retribució íntegra anual establerta per als directors generals en les respectives lleis de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, llevat dels
titulars de la gerència i dels altres òrgans de direcció del Servei de Salut de les
Illes Balears i dels ens del sector públic instrumental adscrits a aquest organisme autònom.
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2. Es modifica el punt 5 de l’article 22 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
que queda redactat de la manera següent:
5. La determinació de les condicions de treball del personal directiu professional dels ens del sector públic instrumental no té la consideració de matèria de negociació col·lectiva. El límit de la quantia total de les retribucions que,
per qualsevol concepte, ha de percebre el personal directiu professional de
naturalesa laboral no pot excedir la retribució íntegra anual establerta per als
directors generals en les respectives lleis de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, llevat del personal directiu professional del Servei de Salut de les Illes Balears i dels ens del sector públic instrumental adscrits a aquest organisme autònom.
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La Conferència General de Política Universitària, en la sessió de dia 24 de
març de 2011, va acordar autoritzar la distribució, per comunitats autònomes, de
les subvencions corresponents a l’exercici econòmic de 2011 per impulsar les
escoles de doctorat i l’Acord del Consell de Ministres de 17 de juny de 2011 va
formalitzar els compromisos financers corresponents (BOE d’11 de juliol de
2011, pàg. 76671). En l’annex d’aquest Acord del Consell de Ministres es preveu destinar la quantitat de 85.776,46 euros a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
La Universitat de les Illes Balears ha sol·licitat que s’iniciïn els tràmits per
fer efectiva la transferència dels 85.776,46 euros assignats a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per impulsar les escoles de doctorat durant l’any
acadèmic 2011-2012.

Disposició addicional única
A les persones titulars de les vicepresidències del Servei de Salut de les
Illes Balears els és d’aplicació el que disposa l’article 12.3 de la Llei 9/2011, de
23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2012, en relació amb la quantia del complement específic de
director general.
Disposició derogatòria única
1. Es deroga el Decret 83/2006, de 22 de setembre, de garanties dels
temps màxims de resposta a l’atenció sanitària especialitzada programada i no
urgent en el Servei de Salut de les Illes Balears.
2. També es deroguen totes les disposicions del mateix rang o inferior
en allò que s’oposin al que estableix aquest Decret llei.
Disposició final primera
S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè dicti les disposicions que
siguin necessàries per desplegar aquest Decret llei.

L’article 7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, modificat per la disposició final
setena la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012, estableix com a
excepció als principis de publicitat i concurrència, amb caràcter excepcional, les
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó degudament justificada en l’expedient, que dificultin la concurrència pública.
La dificultat de la concurrència pública queda clarament justificada pel fet
de tractar-se d’una subvenció de l’Estat amb una finalitat clarament definida —
impulsar les escoles de doctorat durant l’any acadèmic 2011-2012— i pel fet
que la Universitat de les Illes Balears és l’única universitat pública en l’àmbit
territorial de les Illes Balears. Tot això fa que no sigui possible objectivament
promoure la concurrència pública per a la concessió d’aquesta subvenció de
caràcter finalista.
D’altra banda, l’article 14 bis del Decret legislatiu 2/2005 estableix que la
concessió de les subvencions directes requereix que el Consell de Govern aprovi, mitjançant un decret, les normes específiques reguladores corresponents.

Disposició final segona
En el termini màxim de quatre mesos el Govern de les Illes Balears ha
d’elaborar la normativa que s’adapti a les previsions del Reial decret 1039/2011,
de 15 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris marc per garantir el termini
màxim d’accés a les prestacions sanitàries del Sistema Nacional de Salut.
Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia que es publiqui en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El president
José Ramón Bauzá Díaz

D’acord amb el que estableix l’article 7.1.c del Decret legislatiu 2/2005, i
atès que queda acreditat l’interès públic i social, així com el caràcter excepcional i únic, de l’activitat desenvolupada, i entenent que hi ha raons d’interès
públic, econòmic i social que la justifiquen, es considera convenient que el
Govern concedeixi una subvenció directa a la Universitat de les Illes Balears per
un import de 85.776,46 euros, en aplicació de la subvenció atorgada pel
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears amb la finalitat d’impulsar les escoles de doctorat durant l’any acadèmic 2011-2012.
Per això, a proposta del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 9 de març de
2012,
DECRET

La consellera de Salut, Família i Benestar Social
Carmen Castro Gandasegui

Article 1
Objecte

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 4738
Decret 15/2012, de 9 de març, pel qual es regula la concessió
d’una subvenció a la Universitat de les Illes Balears per impulsar les escoles de doctorat durant l’any acadèmic 2011-2012
La Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i el Reial decret 99/2011, de
28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, preveuen
la creació de les escoles de doctorat.
La regla segona de l’article 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
general pressupostària, estableix que la Conferència Sectorial ha de fixar els criteris objectius que han de servir de base per a la distribució territorial de les subvencions, així com la distribució d’aquestes, mentre que els compromisos financers per a l’Administració General de l’Estat s’han de formalitzar mitjançant un
acord del Consell de Ministres.

Aquest Decret té per objecte regular l’aplicació de la subvenció de
85.776,46 euros, atorgada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per impulsar les escoles de doctorat
durant l’any acadèmic 2011-2012, perquè dugui a terme les actuacions necessàries per continuar impulsant, en el si de la institució universitària i dins el marc
de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), les escoles de doctorat durant
l’any acadèmic 2011-2012.
Ha de dur a terme aquestes actuacions un òrgan competent de la
Universitat de les Illes Balears i, en tot cas, s’han de desenvolupar en el període comprès entre l’1 d’octubre de 2011 i el 30 de setembre de 2012.
Article 2
Règim jurídic aplicable
Aquesta subvenció es regeix pel que disposa aquest Decret; per la resolució de concessió que s’ha de dictar; pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions; per la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions.

