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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 4300
Llei 1/2011, de 24 de febrer, de transformació de fundacions del
sector públic sanitari de les Illes Balears i de determinació del
règim jurídic de les fundacions públiques sanitàries
EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 48.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:
LLEI
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, va incorporar a l’àmbit
del Sistema Nacional de Salut un model d’organització caracteritzat principalment per la gestió directa tradicional en les institucions sanitàries de la Seguretat
Social.
No obstant això, la Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de noves
formes de gestió del Sistema Nacional de Salut, conseqüència de la tramitació
parlamentària del Reial Decret Llei 10/1996, de 17 de juny, va tenir per objecte
ampliar les formes organitzatives de gestió dels centres sanitaris i, per tant, es
va establir la possibilitat que la gestió dels centres i dels serveis sanitaris i sociosanitaris es pogués dur a terme, directament o indirectament, mitjançant qualsevol de les personificacions de naturalesa pública o privada admeses per l’ordenament jurídic.
D’altra banda, l’article 111 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, regula les fundacions públiques sanitàries del sector públic estatal i les incorpora al conjunt d’entitats de
naturalesa o titularitat pública admeses en dret, a les quals fa referència la Llei
15/1997, atès que es tracta d’organismes de naturalesa pública i de titularitat
pública.
El Reial Decret 29/2000, de 14 de gener, de noves formes de gestió de
l’Institut Nacional de Salut, desplega la Llei 15/1997 i també l’article 111 de la
Llei 50/1998, de 30 de desembre. El text anterior conserva el caràcter i l’essència del servei públic dels centres i dels serveis sanitaris que s’han de gestionar,
alhora que enumera i desenvolupa les noves formes de gestió sanitària. També
estableix com a tals les fundacions de la derogada Llei 30/1994, de 20 de
novembre, de fundacions i d’incentius fiscals a la participació privada en activitats d’interès general (actual Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions),
els consorcis i les societats estatals, totes esmentades en l’exposició de motius
de la Llei 15/1997, així com les fundacions públiques sanitàries regulades per la
Llei 50/1998.
En el context legal esmentat, neixen la Fundació Hospital de Manacor per
Acord del Consell de Ministres de 22 de novembre de 1996, publicat per la
Resolució de la Secretaria General d’Assistència Sanitària de 21 de gener de
1997 (BOE de 6 de febrer), i la Fundació Hospital Son Llàtzer per Acord del
Consell de Ministres de 8 de juny de 2001, publicat per la Resolució de la
Secretaria General de Gestió i Cooperació Sanitària de 12 de juny de 2001 (BOE
de 22 de juny de 2001). Ambdues fundacions tenen naturalesa jurídicoprivada i
són avui fundacions del sector públic autonòmic a l’empara del que estableix
l’article 55 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Dins el marc normatiu esmentat i a l’empara de la disposició addicional
cinquena de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, el Servei de Salut de les Illes
Balears pretén implementar un procediment d’estatutarització del personal funcionari i laboral que presti servei a les institucions sanitàries que conformen el
sistema sanitari públic de les Illes Balears, com ara les fundacions del sector
públic Son Llàtzer i Manacor. D’acord amb aquesta disposició addicional cinquena, a l’objecte d’homogeneïtzar les relacions d’ocupació del personal de
cadascun dels centres, de les institucions o dels serveis de salut i amb la finalitat de millorar la gestió, les administracions públiques sanitàries poden establir
procediments per a la integració directa, amb caràcter voluntari, en la condició
de personal estatutari, en la categoria i la titulació equivalent, de les persones
que presten serveis en aquests centres, institucions o serveis amb la condició de
funcionaris de carrera o en virtut de contracte laboral fix.
En aquest mateix sentit, la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i econòmicoadministratives, modifica la disposició addicional dotzena
de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives,
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de manera que preveu expressament que, d’acord amb la disposició addicional
cinquena de la Llei 55/2003, el Govern pot establir per reglament procediments
per a la integració directa i voluntària en la condició de personal estatutari fix i
en la categoria i la titulació equivalent, del personal funcionari de carrera o laboral fix que està adscrit o presta els seus serveis en els centres, serveis i establiments del Servei de Salut de les Illes Balears o de les empreses públiques o fundacions del sector públic autonòmic, adscrites al Servei de Salut, que es relacionen en el corresponent decret.
En compliment d’aquestes disposicions, l’Acord del Consell de Govern
de 12 de novembre de 2010 ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de
4 de novembre de 2010, pel qual s’estableixen el procés i les condicions de l’oferta d’integració en la condició de personal estatutari fix del personal funcionari de carrera i del personal laboral fix adscrit a centres, establiments o serveis
gestionats pel Servei de Salut de les Illes Balears.
El procés esmentat no es pot dur a terme sense modificar la naturalesa
jurídica de les fundacions del sector públic, atès que, com preveu l’article 44 del
Reial Decret 29/2000, ‘la relació jurídica del personal al servei de les fundacions
ha de ser de caràcter laboral i en conseqüència s’hi ha d’aplicar el que disposa
el Reial Decret 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut
dels treballadors i altres disposicions de desenvolupament’. En el mateix sentit
es pronuncien l’article 20 dels Estatuts de la Fundació Hospital de Manacor i
l’article 33 dels Estatuts de la Fundació Hospital Son Llàtzer, com també l’article 49 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol.
A l’empara de les consideracions anteriors, no resultaria jurídicament possible adscriure personal estatutari als ens esmentats, atès que les fundacions Son
Llàtzer i Manacor són ens de naturalesa jurídicoprivada que ajusten la seva
actuació al dret privat, com ho reconeixen l’article 39 del Reial Decret 29/2000,
l’article 46.1 de la Llei 50/2002 i l’article 55.2 de la Llei 7/2010.
La present llei pretén donar solució a la problemàtica esmentada i opta per
transformar les dues fundacions del sector públic existents en l’àmbit de la nostra comunitat autònoma en fundacions públiques sanitàries, entitats que sí que
poden albergar personal estatutari, tal com preveu l’article 73 del Decret
29/2000, de 14 de gener.
A més, i de conformitat amb el que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, s’aborda la regulació de les fundacions
públiques sanitàries en l’àmbit de les Illes Balears i se’n fixen els trets bàsics.
Article 1
Transformació de fundacions del sector públic sanitari
1. Les fundacions del sector públic Hospital Son Llàtzer i Hospital de
Manacor, constituïdes en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
es transformaran automàticament, des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, en
fundacions públiques sanitàries amb personalitat jurídica pròpia que tenen per
objecte la gestió i l’administració dels centres sanitaris Hospital Son Llàtzer i
Hospital de Manacor.
2. Les fundacions públiques sanitàries resultants de la transformació mantenen la denominació anterior i queden adscrites al Servei de Salut de les Illes
Balears.
3. La transformació no implica l’extinció de la fundació ni l’obertura del
procediment de liquidació.
4. La transformació de les fundacions del sector públic sanitari no ha de
suposar la cessació de l’activitat assistencial realitzada pels centres sanitaris que
gestionaven, la qual s’ha de continuar prestant sense interrupció.
5. Les noves fundacions públiques sanitàries s’han de subrogar en la totalitat d’actes, contractes i relacions jurídiques imputables a les transformades.
6. Els béns i els drets pertanyents a cada entitat transformada s’han d’integrar en el patrimoni de les noves fundacions amb el mateix títol jurídic que
tenia l’entitat preexistent.
7. La transformació de les fundacions del sector públic sanitari en fundacions públiques sanitàries és causa de baixa en el Registre de Fundacions de les
Illes Balears.

Article 2
Règim jurídic de les fundacions públiques sanitàries
1. Les fundacions públiques sanitàries del sector públic de les Illes
Balears es regeixen pels seus estatuts, que han de respectar les prescripcions
d’aquesta llei i les disposicions autonòmiques que la despleguen.
Supletòriament, hi són aplicables les disposicions sobre les entitats públiques
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empresarials, de conformitat amb el que estableix l’apartat 2 de la disposició
addicional tercera de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Les fundacions públiques sanitàries es poden crear per a la gestió i l’administració de centres, serveis i establiments de protecció de la salut, d’investigació sanitària, desenvolupament tecnològic o innovació en el camp sanitari,
gestió de la donació de sang i teixits i gestió de l’assistència sanitària o sociosanitària.
3. La constitució, la modificació, l’extinció, la fusió, l’absorció, l’escissió
o la transformació de les fundacions públiques sanitàries, així com els seus estatuts, han de ser aprovats mitjançant acord de Consell de Govern a proposta del
conseller competent en matèria de sanitat.
4. Els estatuts de les fundacions públiques sanitàries s’han de publicar en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En tot cas, els estatuts han d’establir l’estructura orgànica i el règim de funcionament de les fundacions, així com la definició dels objectius que hagi d’assolir l’entitat i els recursos humans, financers
i materials necessaris.
5. El règim de contractació ha de respectar, en tot cas, les previsions contingudes en la legislació de contractes del sector públic per a les entitats públiques empresarials.
6. El personal al servei de les fundacions públiques sanitàries serà el personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears que aquest darrer ens
públic hi adscrigui. Si així ho preveuen els seus estatuts i quan ho autoritzi l’òrgan de govern de l’entitat, es pot incorporar a les fundacions públiques sanitàries personal laboral.
7. El personal directiu de les fundacions s’ha de regir per les previsions
contingudes a la Llei del sector públic instrumental de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i a la Llei de la funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
8. Les fundacions públiques sanitàries poden disposar del seu propi patrimoni i tenir béns adscrits o cedits per l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o els seus organismes autònoms.
9. Els béns mobles i immobles que siguin cedits o adscrits han de ser
objecte d’administració ordinària pels òrgans de govern de les fundacions, en els
termes establerts per la legislació vigent. No obstant això, i quan es tracti dels
immobles a què es refereix la disposició addicional segona de la Llei 5/2003, de
2 d’abril, de salut de les Illes Balears, les obres de millora, reparació, conservació i manteniment han de ser a compte del Servei de Salut de les Illes Balears
quan el seu import superi la quantitat d’un milió d’euros.
10. En matèria financera, pressupostària, comptable i de control, les fundacions públiques sanitàries s’han de regir pel que es preveu per a les entitats
públiques empresarials en la Llei del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i en el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Disposició addicional única
Excepcionalment, les fundacions públiques sanitàries poden tenir personal laboral propi si aquest procedeix de les categories laborals de les fundacions
del sector públic que no ha optat per integrar-se en el règim estatutari.
Disposició transitòria primera
1. El personal laboral al servei de les fundacions del sector públic Hospital
Son Llàtzer i Hospital de Manacor queda automàticament integrat com a personal laboral al servei de les noves fundacions públiques sanitàries en les mateixes condicions que fins a aquest moment li eren d’aplicació, mentre que no s’hagi completat el procés d’estatutarització.
2. Una vegada completada tota l’adaptació de les entitats transformades al
règim jurídic de les fundacions públiques sanitàries, el personal de les entitats
transformades que hagi optat per l’estatutarització ha de ratificar aquesta opció.
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vigents els estatuts dels ens preexistents en tot allò que no s’oposi a les prescripcions d’aquesta llei.
3. Una vegada completada tota l’adaptació de les entitats transformades al
règim jurídic de les fundacions públiques sanitàries, s’ha d’instar la cancel·lació
dels assentaments en el Registre de Fundacions de les Illes Balears.
Disposició derogatòria única
1. Queda derogada la disposició addicional onzena de la Llei 11/1993, de
22 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 1994.
2. Així mateix queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin al que disposa aquesta llei, la contradiguin o hi siguin
incompatibles.

Disposició final única
1. Es faculta el Consell de Govern per dictar les disposicions que siguin
necessàries per desplegar el que disposa aquesta llei.
2. Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, a vint-i-quatre de febrer de dos mil onze
EL PRESIDENT,
Francesc Antich Oliver
El conseller de Salut i Consum
Vicenç Thomàs Mulet

—o—

4.- Anuncis
CONSELLERIA D'HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES
Num. 4290
Edicte de notificació als sol·lcitants no notificats correctament
pel sorteig de la promoció 25 H Sant Antoni de Portmany.
Intentada i no practicada la notificació als interessats, conforme allò que
disposa l’article 59 de la vigent Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant el present edicte
es fa saber als interessats que han resultat adjudicataris d’un dels habitatges de
la promoció 25 H. Sant Antoni de Portmany, en règim de venda i se’ls requereix perquè en el termini de quinze dies naturals compareguin a l’oficina de
l’IBAVI situada a Eivissa situada al Carrer Ignaci Wallis, 23, 1r C als efectes
d’acceptar l’habitatge que els hi pugui haver correspost.
En cas de no comparèixer transcorregut aquest termini s’entendrà que
renuncien a l’habitatge i aquest Institut el podrà oferir al següent sol·licitant de
la llista d’admesos.
Relacio D’interessats:
Hernando Bolaño Cabarca
Luís Germán Rivero Díez
Francisco Gonzalo martínez Cuadra
Eduard Mosquera Rengifo

NIE X4760884E
DNI 46838411S
DNI 43067486D
DNI 48198519H

Palma, 21 de febrer de 2011
Sign. Catalina Cladera Crespí
Directora Gerent

Disposició transitòria segona
1. Els estatuts dels ens preexistents s’han d’adaptar en el termini de sis
mesos a les prescripcions d’aquesta llei i a la resta de disposicions que siguin
aplicables a les fundacions públiques sanitàries.
2. Mentre no s’adaptin els estatuts de les noves fundacions, continuen
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