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Secció I - Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

Núm. 14063
Correcció d’error advertit a la Llei 5/1997 de 8 de juliol, per la qual
es regula la publicitat dinàmica a les Illes Balears.

Correcció d’error advertit a la Llei 5/1997 de 8 de juliol, per la qual es regula
la publicitat dinàmica a les Illes Balears.

Havent-se advertit error a la signatura de la Llei esmentada, pertoca de fer
la correcció següent:

A la pàgina 11100, on diu: EL CONSELLER DE LA FUNCIÓ PUBLICA
I INTERIOR, Signat: José A. Berastain Diez.

Ha de dir: LA CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PUBLICA I INTERIOR,
Signat: Pilar Ferrer Vanrell.

— o —-

Núm. 14064
Correcció d’error advertit a la publicació de la Llei 6/1997 de 8 de
juliol, del Sòl Rústic de les Illes Balears.

Correcció d’error advertit a la publicació de la Llei 6/1997 de 8 de juliol, del
Sòl Rústic de les Illes Balears.

Havent-se advertit error a la signatura de la Llei esmentada, pertoca de fer-
ne la rectificació següent:

A la pàgina 11108, on diu: EL CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL, Signat: Bartolomé Reus Beltrán.

Ha de dir: EL CONSELLER DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ DEL
TERRITORI I LITORAL, Signat: Miguel Ramis Socias.

— o —-

CONSELLERIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR

Núm. 13926
Decret 89/1997, de 4 de juliol, que regula el règim retributiu i de
condicions de treball del personal funcionari al servei de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears que ocupa llocs de treball
en el Servei Balear de la Salut.

El Parlament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va aprovar, com
a desenvolupament de la Llei general de sanitat, la Llei 4/1992, de 15 de juliol, del
Servei Balear de la Salut, en la qual, a més de procedir a l’ordenació del sistema
sanitari de Balears, es va crear el Servei Balear de la Salut com a ens públic de
caràcter autònom adscrit a la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social (avui
Conselleria de Sanitat i Consum).

La disposició addicional tercera de la Llei 4/1992, de 15 de juliol, va
disposar que, en el futur, el Servei Balear de la Salut, assumiria les competències,
les funcions, els centres, els serveis i els establiments que es dediquin a matèries
sanitàries, tant assistencials com d’altra mena, que pertanyin a les administracions
públiques intracomunitàries. Per aquest efecte, la pròpia Llei, en la disposició
transitòria segona, apartat 2, va preveure que la integració d’aquests centres,
establiments i serveis sanitaris es faria dins els terminis i en les condicions que
establissin els acords i les disposicions pels quals se’n fes la transferència a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Així mateix, es preveia la constitució de les comissions mixtes corresponents
que acordessin el procés específic de transferències entre els consells insulars o els
ajuntaments i l’Administració de la Comunitat Autònoma, Així, amb el Decret 18/
1994, de 10 de febrer, es va crear la Comissió Mixta de la Comunitat Autònoma

de les Illes Balears i del Consell Insular de Mallorca que va elaborar el Conveni
de transferència dels centres hospitalaris del Consell Insular de Mallorca a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears que, en data 18 de març de 1994, varen
subscriure els presidents dels òrgans de govern respectius, amb els acords previs
del Consell de Govern i del Ple de Consell Insular de Mallorca.

Una vegada signat el Conveni esmentat, el Consell de Govern de la
Comunitat Autònoma va aprovar el Decret 32/1994, de 28 de març, pel qual
l’Administració autonòmica feia efectiva l’assumpció dels centres hospitalaris
que fins llavors depenien del Consell Insular de Mallorca, actualment substituït
pel Decret 193/1996, de 25 d’octubre.

La disposició final primera de l’esmentat Decret 32/1994 facultava el
conseller de la Funció Pública ( ara, conseller de la Funció Pública i Interior)
perquè fes la reestructuració de les retribucions dels funcionaris transferits per a
adaptar-les a les que regula el Decret 85/1990, de 20 de setembre, que conté el
règim retributiu dels funcionaris de la Comunitat Autònoma.

Així, fent ús de l’autorització de referència, es va dictar l’Ordre, de 21 de
juny de 1994, per la qual es van reestructurar les retribucions dels funcionaris dels
centres hospitalaris transferits. A aquest efecte, es van mantenir la denominació i
l’estructura dels conceptes subsumibles en allò que ja regula el Decret 85/1990.
A la vegada, es van crear uns complements personals transitoris, mentre es
procedia a fer-ne una reestructuració definitiva, que suplissin aquells conceptes
que no es poden subsumir en l’esmentat Decret.

Al mateix temps, no podem oblidar que l’hospital Joan March, transferit a
la Comunitat autònoma l’any 1986 com a integrant dels béns traspassats en
matèria AISNA, també s’havia integrat plenament al Servei Balear de la Salut
mitjançant el Decret 116/1993, de 14 d’octubre.

Conseqüentment, l’Hospital Joan March i els hospitals transferits des del
Consell Insular ( Hospital General i Hospital Psiquiàtric) havien passat a confor-
mar el complex hospitalari que, de manera unitària, està integrat en el Servei
Balear de la Salut. Aquest fet fa que sigui aconsellable, a primera vista, un
tractament tan uniforme com sigui possible del personal sanitari que fa les seves
funcions en el mateix conjunt operatiu.

Aquesta situació, amb característiques i peculiaritats pròpies derivades de
l’especial servei públic que presten els hospitals, no pot passar desapercebuda a
l’hora de plantejar una reestructuracióque afecti el personal funcionari que presta
els seus serveis en el sistema de salut propi de la nostra Comunitat Autònoma.

D’altra banda, tampoc no podem deixar de banda la proximitat de noves
transferències des de l’Administració General de l’Estat a la Comunitat Autònoma
que suposaran, en definitiva, l’assumpció de nous centres hospitalaris i de
personal, el qual, quan serà el moment, llevat de poques excepcions, necessitarà
la reestructuració dels conceptes retributius correlatius, a menys que, en el
moment de l’assumpció efectiva d’aquests centres i d’aquest personal, ja se
n’hagués anticipat l’adaptació adequada.

Des llavors ençà, l’Administració de la Comunitat Autònoma ha fet feina
amb aquesta reestructuració retributiva definitiva i n’ha negociat el sentit amb els
representants sindicals.

Amb aquesta finalitat, després d’un llarg procés de negociacions amb la
representació sindical en el marc de la Mesa Sectorial de Sanitat, el 27 de
novembre de 1996 es va subscriure un acord relatiu al règim retributiu i a la
determinació de les condicions de treball del personal funcionari del Servei Balear
de la Salut, i el va aprovar el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma el 28
de novembre de 1996.

Aquest acord, d’una banda, ha comportat l’enllestiment del procés
d’homologació retributiva dels funcionaris transferits del Consell Insular de
Mallorca i la configuració d’un sistema retributiu homogeni per a tot el personal
funcionari del SERBASA que permeti l’adaptació de futures transferències,
d’altra banda, l’homogeneïtzació de les condicions de jornada i de règim horari de
l’esmentat personal, i, finalment, la determinació dels llocs tipus que hauran de
configurar la relació de llocs de treball del Servei Balear de la Salut. L’Administració
es compromet a convertir-ne el contingut en normes precises perquè s’apliqui
íntegrament.


