
cas en què serà considerada mèrit l’acreditació de nivells superiors al que s’exi-
geixi com a requisit del lloc.’

Disposició final segona

Es modifica la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en els termes
següents:

1. Es modifica el títol i la redacció de l’article 43, que queda amb els ter-
mes següents:

‘Article 43
Ús de les llengües cooficials en l’actuació administrativa

L’Administració de la comunitat autònoma i les entitats que integren l’ad-
ministració instrumental poden emprar el català i el castellà, indistintament, en
les seves actuacions internes i en la relació entre aquestes. També els poden
emprar indistintament en les comunicacions i les notificacions adreçades a per-
sones físiques o jurídiques, sens perjudici del dret de les persones interessades
a rebre resposta en la llengua cooficial utilitzada o en la que sol·licitin.’

2. Es modifica el títol i la redacció de l’apartat 1 de l’article 44, que queda
amb els termes següents:

‘Article 44 
Ús de les llengües cooficials en els procediments administratius

1. En els procediments administratius tramitats per l’Administració de la
comunitat autònoma i les entitats que integren l’administració instrumental es
poden emprar indistintament el català i el castellà, sens perjudici del dret de les
persones interessades a presentar escrits i documents, a fer manifestacions i, si
ho sol·liciten, a rebre notificacions en la llengua cooficial que desitgin. Si no
manifesten en quina llengua cooficial volen rebre la resposta, s’ha d’entendre
que opten per rebre-la en la que hagin utilitzat en adreçar-se a l’Administració.’

Disposició final tercera 

Es modifica la redacció de l’apartat 3 de l’article 32 de la Llei 6/2005, de
3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, que queda
amb els termes següents:

‘3. El coneixement de la llengua catalana no serà, de manera general, un
requisit per accedir als cossos de policia local i de policia auxiliar en l’àmbit
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ni per ocupar-hi llocs
de treball, llevat que, ateses les característiques especials de les funcions de cada
lloc, es motivi que és imprescindible exigir el coneixement d’un determinat
nivell de català, la qual cosa es farà constar en la relació de llocs de treball.’

Disposició final quarta

1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè dicti les disposicions
que siguin necessàries per desplegar aquesta llei.

2. En el termini d’un any, les administracions de l’àmbit territorial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental
que en depenguin han d’adaptar les seves relacions de llocs de treball al que
estableix aquesta llei.

Disposició final cinquena

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribu-
nals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, a dinou de juliol de dos mil dotze

EL PRESIDENT,
José Ramón Bauzá Díaz

El conseller d’Administracions Públiques
José Simón Gornés Hachero

— o —

Num. 14883
Decret llei 9/2012, de 20 de juliol, de mesures per a la reorganit-
zació del Servei de Salut de les Illes Balears

PREÀMBUL

L’acció del Govern de les Illes Balears, adreçada a assolir el grau màxim
de rigor en la gestió dels serveis públics, exigeix que la direcció dels serveis
públics es pugui dur a terme en cada moment en la forma més adequada per a
aquesta finalitat.

El Servei de Salut de les Illes Balears -ens gestor de la sanitat pública a
les Illes- 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 n’ha implicat una autonomia organitzativa i funcional molt accentuada. 

Si bé es pot considerar que una gestió amb més implicació directa de l’òr-
gan administratiu al qual s’adscriu el Servei de Salut, com s’ha fet fins ara, pot
donar més congruència a la seva acció gestora, no és menys cert que l’existèn-
cia d’uns òrgans especialitzats de gestió del Servei és allò que és més escaient
amb l’especialitat funcional que li és pròpia, i residenciar dins del mateix Servei
la presa de les decisions organitzatives i de gestió de l’ens és també el més
adient amb l’autonomia funcional i organitzativa esmentada.

Aquesta especialitat i autonomia funcional i organitzativa no suposa, ni ha
de suposar, una manca d’atenció per part del Servei de Salut a la consecució dels
objectius que l’acció del Govern de les Illes Balears li imposa que ha d’assolir,
i molt especialment atesa la conjuntura econòmica general que fa necessari un
alt grau de disciplina pressupostària.

D’altra banda, la transcendència econòmica que té l’acció del Servei de
Salut -és la secció pressupostària que presenta, amb escreix, el major pressupost
de despesa dins dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears- i la transcendència social de la seva tasca fan necessari que les deci-
sions que es considerin òptimes per gestionar-lo s’hagin de prendre, per no
demorar-ne els eventuals efectes beneficiosos, amb la màxima celeritat. Per tot
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, es dicta el
següent

DECRET LLEI

Article 1
Modificacions a 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 69
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. D’acord amb el que disposa l’apartat precedent, són òrgans de direc-
ció del Servei de Salut de les Illes Balears, el Consell de Direcció del Servei de
Salut, la Direcció General i la Secretaria General.

3. La composició del Consell de Direcció del Servei de Salut, amb el límit
quantitatiu de membres que estableix la Llei 7/2010, de 21 de juliol, ha d’in-
cloure la presència de la persona titular de la conselleria competent en matèria
de salut -que n’ha d’exercir la presidència-, el director general i el secretari
general del Servei de Salut, a més dels membres que designi el Consell de
Govern, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matè-
ria de salut.

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 direc-
trius 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, dins l’àmbit de les competències que gestiona
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el Servei de Salut, així com adoptar les mesures necessàries per executar-les i
desenvolupar-les de la millor manera.

c) Aprovar i elevar a la conselleria competent en matèria de salut la pro-
posta d’avantprojecte de pressupost anual del Servei de Salut i dels organismes
dependents, perquè aquesta l’aprovi i en dugui a terme la tramitació posterior,
d’acord amb les previsions que conté respecte d’això 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’ac-
tuació, projectes de plans, obres i serveis a la conselleria competent en matèria
de salut.

f) Aprovar la memòria anual de la gestió del Servei de Salut, que s’ha de
trametre al Parlament perquè els grups parlamentaris en tenguin coneixement.

g) Aprovar com a definitiu l’esborrany de decret de modificació dels
Estatuts del Servei de Salut, o l’aprovació de nous, i adoptar les mesures neces-
sàries per desenvolupar-los.

h)  Elevar a la conselleria competent en matèria de salut la proposta de
modificació de la relació de llocs de treball com a plantilla autoritzada del
Servei de Salut, en els supòsits que la modificació suposi un increment de des-
pesa, perquè l’aprovi.

i)  Acceptar les herències, els llegats o les donacions a favor del Servei de
Salut.

j)  Decidir l’exercici d’accions davant els òrgans judicials i la interposi-
ció de recursos administratius.

k)  Emetre, amb caràcter previ, un informe sobre els projectes de decret
per a la delimitació de les zones bàsiques de salut.

4. El director general i el secretari general han de ser nomenats i cessats
per decret del Consell de Govern, a proposta de la persona titular de la conse-
lleria competent en matèria de salut. Aquestes persones tenen, en tot cas, la
consideració d’òrgans directius, d’acord amb allò que disposa l’article 21 de la
Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Ambdós tenen la consideració d’alts càrrecs de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, han de desen-
volupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva i resten sotmesos al règim
d’incompatibilitats d’alts càrrecs de la Llei 2/1996, de 19 de novembre.

5. La Direcció General del Servei de Salut és l’òrgan superior de direc-
ció i gestió de l’ens.

6. La Secretaria General és, en tot cas, un òrgan directiu i de suport admi-
nistratiu i tècnic de la resta d’òrgans directius i de gestió del Servei de Salut.

7. Les competències de la Direcció General i de la Secretaria General del
Servei de Salut són les que determinen els Estatuts del Servei de Salut de les
Illes Balears.

8. Són òrgans de gestió la resta d’òrgans del Servei de Salut que depenen
dels òrgans de direcció esmentats en aquest article, i s’estructuren sota la seva
dependència orgànica i funcional, de conformitat amb el que estableixen els
Estatuts. Els titulars d’aquests òrgans tenen, en tot cas, la consideració de per-
sonal directiu professional, d’acord amb el que disposa l’article 22 de la Llei
7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

2. 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: 

Article 70
Règim jurídic i de recursos

1. El Servei de Salut de les Illes Balears es regeix pel que disposen aques-
ta Llei, pels Estatuts de l’ens i, en allò que no s’hi oposi, per la legislació regu-
ladora del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

2. Els Estatuts s’han d’aprovar per decret del Consell de Govern, a pro-
posta de la persona titular de la conselleria competent en matèria de salut.

3. Pel que fa als actes que exhaureixen la via administrativa i al règim de
recursos s’estableix el següent:

a) Els actes del Consell de Direcció i del director general exhaureixen en
tot cas la via administrativa. Se n’exceptuen els actes del director general en
resolució d’expedients de responsabilitat patrimonial, contra els quals es pot
interposar un recurs d’alçada davant del conseller de Salut, Família i Benestar
Social.

b) Contra els actes del secretari general es pot interposar un recurs d’al-
çada davant el director general.

c) Contra els actes de la resta d’òrgans del Servei, que no exhaureixen la
via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant el director gene-
ral o el secretari general segons l’adscripció directa de l’òrgan. 

El que disposen les lletres anterior s’entén sens perjudici d’allò que pugui
resultar de la desconcentració o delegació de competències entre aquests
òrgans, d’acord amb el que disposen la legislació bàsica de l’Estat i la regula-
dora del règim jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició addicional primera

Totes les referències legals o reglamentàries al Consell General del Servei
de Salut de les Illes Balears s’han d’entendre fetes al Consell de Direcció del
Servei de Salut de les Illes Balears.

Disposició addicional segona

A les persones titulars dels òrgans directius i òrgans de gestió del Servei
de Salut de les Illes Balears que regulen la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de
les Illes Balears, i el Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els
Estatuts del Servei de Salut de les Illes Balears, i les normes que en despleguen
l’estructura orgànica, que tenguin la condició de personal funcionari al servei de
l’Administració General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o de
personal estatutari al servei del Servei de Salut de les Illes Balears, se’ls ha d’a-
plicar el que disposa l’apartat 7 de l’article 31 del Decret 75/2004, de 27 d’a-
gost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis
de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per a la determinació de l’import del complement d’atenció continuada
s’ha d’atendre el que resulti de la mitjana aritmètica de la quantitat percebuda
per aquest concepte, en el període dels dotze mesos immediatament anteriors a
l’exercici de l’opció a la qual fa referència l’apartat 7 de l’article 31 del Decret
75/2004, de 27 d’agost. 

Disposició addicional tercera

Les funcions i competències de la Direcció General i de la Secretaria
General del Servei de Salut són les que estableixen, respectivament, els articles
12 i 15 dels Estatuts del Servei de Salut de les Illes Balears, en la redacció que
en fa el Decret 39/2006, de 21 d’abril (BOIB núm. 62, de 29 d’abril de 2006),
les quals, derogades tàcitament per la disposició derogatòria del Decret llei
3/2012, de 9 de març, recuperen tota la força normativa i la vigència. 

La modificació d’aquests preceptes s’ha de dur a terme en la forma que
preveuen les lleis per a l’elaboració de normes reglamentàries.

Disposició derogatòria

Queden derogats l’article 1 i la disposició addicional única del Decret llei
3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per a la reestructuració del Servei de
Salut de les Illes Balears, com també totes les normes de rang igual o inferior
que s’oposin al que estableix aquest Decret llei o el contradiguin.

Disposició final primera

S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè dicti les disposicions que
siguin necessàries per desplegar aquest Decret llei. 

Disposició final segona

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia que es publiqui 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 —
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