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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

Núm. 2937
Correcció d’errades de la Llei 14/2000, de 21 de desembre,
d’ordenació territorial, publicada en el BOIB núm. 157 EXT., de
27 de desembre de 2000 (Edicte 26299).

Mitjançant un escrit de data 6 de febrer de 2002, el Parlament de les Illes
Balears ens ha notificat l’existència d’errades en les versions catalana i castellana
de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial, publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 157 EXT., de 27 de desembre de 2000.

Per això, i d’acord amb la publicitat preceptiva de les normes, reproduïm
les correccions següents:

En l’article 13.2 b) de la versió catalana de la Llei 14/2000, de 21 de
desembre, d’ordenació territorial, on diu «L’aprovació inicial correspon a la
conselleria competent en matèria d’ordenació territorial», ha de dir «L’aprovació
inicial correspon al Consell de Govern, una vegada consultades les conselleries
afectades pel Pla.»

En l’article 17.2.b) de la versió castellana de la Llei 14/2000, de 21 de
desembre, d’ordenació territorial, on diu “ Con la aprobación inicial se abrirá un
plazo de información pública no inferior a quince días para formular alegacio-
nes....”, ha de dir “Con la aprobación inicial se abrirá un plazo de información
pública no inferior a veinte días para formular alegaciones...”

Palma, 14 de febrer de 2002

El conseller de Presidència
Antoni Garcías i Coll

— o —-

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

CONSELLERIA D’INTERIOR

Núm. 3512
Resolució del conseller d’Interior per la qual s’aprova la
convocatòria per a l’ampliació del  borsí de personal laboral no
permanent per a cobrir les baixes i contractacions urgents que es
produeixin en determinades categories de treballadors de l’Institut
Balear d’Afers Socials, d’acord amb  les  Bases aprovades per la
Resolució del conseller d’Interior de data 29 de maig de 2000
(BOIB 10-06-2000).

L’article 14 del vigent Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei
de l’Administració de la CAIB disposa que la selecció de personal no permanent
es podrà fer mitjançant convocatòria pública pel sistema de concurs o, segons les
funcions a realitzar, el nombre de llocs a cobrir, i la modalitat de la contractació,
mitjançant un altre tipus de proves selectives, sempre amb participació dels
representants dels treballadors o del Comitè d’Empresa.

Atesa la urgència de la creació del borsí,  amb  la Resolució del conseller
d’Interior de  data 29 de maig de 2001 es va convocar i es varen aprovar les bases
per a la creació d’un borsí de personal laboral no permanent per a cobrir les baixes
i contractacions urgents que es produeixin en determinades categories de
treballadors de l’Institut Balear d’Afers Socials i, en data  26-04-2001, es va
publicar la llista definitiva de la composició del borsí.

Ates que s’ha  exhaurit el borsí  corresponent a diverses categories,
l’Institut Balear d’Afers Socials ha sol·licitat l’ampliació del borsí, vista  la
urgència de  les contractacions temporals del centres adscrits a l’IBAS que no es
poden quedar desatesos en cap moment, com   a conseqüència de les baixes i
vacances  del personal fix dels centres, amb la participació del Comitè d’Empresa
d’acord amb el que estableix l’article 14 del conveni col·lectiu de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Per tant, fent ús de les atribucions que m’han estat conferides per  la Llei
2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la C.A.I.B., i una vegada  negociat
amb el Comitè d’empresa de l’IBAS, dicta la següent

R E S O L U C I Ó

PRIMER.- Aprovar , com a annex I d’aquesta Resolució,  la convocatòria

de  l’ampliació  del concurs per a la  selecció de personal per integrar un borsí de
treballadors per cobrir les baixes i contractacions urgents que es produeixin a
l’Institut Balear d’Afers Socials, en les categories que figuren enumerades  en
l’annex I d’aquesta Resolució, d’acord amb la convocatòria i  les bases que es
varen aprovar per mitjà de  la Resolució del conseller d’Interior de 10-06-2000,
(BOIB núm. 72 de 10-06-2000),  que han  de regir aquesta convocatòria.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.- Contra aquesta Resolució podrà
interposar-se, bé  recurs potestatiu de reposició, davant el  conseller d’ Interior,
en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació d’aquesta
Resolució en el BOIB, d’acord amb el que disposa l’art. 116 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de las administracions públiques i del
procediment administratiu comú; o bé recurs contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la seva publicació davant el
Jutjat  contenciós administratiu, d’acord amb el que disposen els art. 8.1 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.- Aquesta Resolució entrarà en vigor
l’endemà de la seva publicació al  BOIB.

Marratxí, 18 de febrer de 2002

EL  CONSELLER D’INTERIOR
Josep M. Costa i Serra

ANNEX I

CONVOCATÒRIA PER A LA AMPLIACIÓ DEL BORSÍ DE
TREBALLADORS PER COBRIR LES BAIXES I CONTRACTACIONS
URGENTS, DE CARÀCTER TEMPORAL, QUE ES PRODUEIXIN EN
DETERMINADES CATEGORIES DE TREBALLADORS DE L’INSTITUT
BALEAR D’AFERS SOCIALS

PRIMERA.- Objecte
1.1.- L’objecte de la convocatòria és l’ampliació del  borsí de treballadors

per cobrir les baixes i les contractacions urgents, que es produeixin a l’Institut
Balear d’Afers Socials,   convocat per la Resolució del conseller d’Interior de 29
de maig de 2000, en les categories que es relacionen a  continuació

RELACIÓ DE CATEGORIES PROFESSIONALS

CATEGORIA NIVELL

METGE 1
ATS/DUI 2
TÈCNIC ESPECIALISTA DE MANTENIMENT 4
AUXILIAR D’INFERMERIA 6
EMPLEAT DE SERVEIS. 7

1.2.- Tal com es va  acordar amb una representació del  comitè d’Empresa
de l’IBAS, en la reunió de data 13 de febrer, aquesta convocatòria es regirà, en
tot allo que no es preveu a n’aquestes bases,   per les bases aprovades amb la
Resolució del conseller d’Interior de 29 de maig de 2000 (BOIB núm. 72 de 10-
6-2000) , que s’adjunten com a annex II  d’aquesta convocatòria, pel  títol II de
la Llei 2/98, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat Autònoma;  per
l’art. 45 del Decret 27/1994 pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés del personal
al servei de l’Administració de la CAIB, i per l’art. 14 del Conveni col·lectiu per
al personal laboral  al servei de la  CAIB; segons els quals la selecció de personal
laboral no permanent es podrà dur a terme pel sistema de concurs,  amb la
participació del comitè d’empresa  de l’IBAS  de 13 de febrer de 2001.

1.3.- Les contractacions tindran per objecte la realització de treballs
ocasionals o urgents,  la substitució per interinitat del personal laboral fix amb
reserva de lloc de treball, contractant-se personal laboral mitjançant modalitat de
duració determinada subjecta a la legislació laboral vigent, o la cobertura de
places vacants, exceptuant-ne la jubilació anticipada, que està regulada per
Conveni.

SEGONA.- Requisits
REQUISITS OBLIGATORIS PER CATEGORIES PROFESSIONALS.
- METGE: Títol universitari oficial de llicenciat en medicina
- ATS/DUI: Títol universitari de diplomat en infermeria
- TÈCNIC ESPECIALISTA DE MANTENIMENT: Títol de batxiller

Superior o formació professional de segon grau, branca metall o electricitat,
electrònica o mecànica.

- AUXILIAR D’INFERMERIA:  Títol de formació professional de primer


