
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 15987

Llei 10/2012, d’1 d’agost de concessió d’un crèdit extraordinari
per poder atendre despeses inajornables amb càrrec als pressu-
posts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears de
l’exercici de 2012

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

L’article 134.5 de la Constitució Espanyola estableix que, un cop aprovats
els pressuposts generals de cada exercici, el Govern pot presentar projectes de
llei que impliquin augment de les despeses públiques o disminució dels ingres-
sos corresponents al mateix exercici pressupostari.

En consonància amb aquest precepte constitucional, l’article 47 del text
refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, preveu que quan per raons d’ur-
gència i interès general s’hagi d’efectuar alguna despesa amb càrrec als pressu-
posts de la comunitat autònoma per a la qual no hi ha crèdit adequat, o que el
consignat resulti insuficient i no ampliable, el conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts ha de sotmetre a la consideració del Consell de Govern
l’acord de trametre al Parlament de les Illes Balears el corresponent projecte de
llei de concessió de crèdit extraordinari en el primer cas, o de suplement de crè-
dit en el segon. La proposta d’acord que formuli a aquest efecte ha d’especifi-
car els recursos concrets que hagin de finançar la despesa pública més elevada.

El Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, va crear el Fons per al finan-
çament dels pagaments als proveïdors, i va fer així extensible a les administra-
cions de les comunitats autònomes el mecanisme creat pel Reial Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i pro-
cediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament
als proveïdors de les entitats locals. Aquesta norma estableix les condicions que
han de permetre obtenir recursos financers suficients per poder finançar les ope-
racions d’endeutament que puguin concertar-se per atendre el pagament de les
obligacions pendents, i evitar així el perjudici causat per les demores en els
pagaments a favor de les petites i empreses per part de les administracions que
s’adhereixin a aquest mecanisme.

En aquest sentit, l’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de Política
Fiscal i Financera, va fixar les línies generals del mecanisme extraordinari de
finançament als proveïdors de les comunitats autònomes. Posteriorment, en la
sessió de dia 22 de març de 2012, la Comissió Delegada del Govern per a Afers
Econòmics va aprovar l’entrada en funcionament del mecanisme esmentat, al
qual es va adherir la comunitat autònoma de les Illes Balears mitjançant l’Acord
del Consell de Govern de dia 30 de març de 2012.

Dia 16 de maig de 2012, el Consell de Política Fiscal i Financera va apro-
var el Pla Economicofinancer de Reequilibri 2012-2014 de la comunitat autò-
noma de les Illes Balears, i es va presentar davant el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques el Pla d’Ajust que preveu l’Acord 6/2012.

Així mateix, l’Acord 7/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal
i Financera, pel qual s’aproven diverses mesures en matèria d’endeutament de
les comunitats autònomes, en particular com a conseqüència del mecanisme
extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors, estableix que el
límit d’endeutament a 31 de desembre de 2012 recollit en el programa anual
d’endeutament es pot incrementar, com a màxim, en l’import que s’assigni a
cada comunitat autònoma derivat del mecanisme extraordinari.

El primer paràgraf de l’article 18.2 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, disposa: ‘Així mateix, s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a
proposta del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació,
emeti deute públic o concerti operacions de crèdit a llarg termini, en els termes
que s’estableixen en la normativa reguladora de l’estabilitat pressupostària i del
Sistema europeu de comptes nacionals i regionals, fins a l’import màxim auto-
ritzat en el programa anual d’endeutament acordat amb el Ministeri d’Economia
i Hisenda.’ Amb aquesta finalitat, el paràgraf següent d’aquest mateix apartat
estableix: ‘El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació

ha de realitzar les modificacions de crèdit que calguin per raó de les operacions
d’endeutament a què es refereix aquest apartat.’

L’entrada en vigor de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, que té un gran impacte sobre l’àmbit
pressupostari de les comunitats autònomes, imposa tot un seguit d’obligacions
a les administracions que s’hagin acollit al mecanisme extraordinari de finança-
ment. Entre aquestes obligacions, es preveu un estricte seguiment dels plans
d’ajust que han hagut de presentar aquestes comunitats autònomes a l’Estat, per
tal que quedi garantit el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
de deute públic, i se’ls exigeix que trametin cada trimestre informació econo-
micofinancera.

Igualment, la disposició transitòria tercera d’aquesta mateixa llei estableix
que les comunitats autònomes, excepcionalment fins a l’exercici de 2020, poden
concertar operacions de crèdit per un termini superior a un any, i inferior a deu,
i no hi són aplicables les limitacions que preveu l’apartat 2 de l’article 14 de la
Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats
autònomes. Per poder fer ús d’aquesta possibilitat cal que es donin circumstàn-
cies econòmiques extraordinàries que facin necessari garantir la cobertura dels
serveis públics essencials. Les operacions que es concertin han de ser autoritza-
des per l’Estat, el qual ha d’apreciar si es produeixen aquestes circumstàncies.

El Govern, fent ús de l’autorització de l’article 18 de la Llei 9/2011, al
qual s’ha fet referència abans, ja ha concertat les operacions d’endeutament a
llarg termini, que preveu l’article 7 del Reial Decret Llei 7/2012 i no hi són apli-
cables les restriccions que preveu l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 8/1980. A
més, cal tenir en compte l’Acord 7/2012 del Consell de Política Fiscal i
Financera, en què es determina que el límit de l’endeutament a 31 de desembre
de 2012, recollit en els programes anuals d’endeutament de cada comunitat
autònoma, es pot incrementar com a màxim en l’import total derivat de la seva
adhesió al mecanisme extraordinari de finançament, esmentat abans.

D’altra banda, s’havien dictat un important nombre de resolucions judi-
cials fermes condemnatòries, tant en l’àmbit de l’Administració de la comunitat
autònoma com en el de les entitats que en depenen, que impliquen la necessitat
d’abonar de manera urgent les indemnitzacions corresponents a favor dels
demandants que han instat aquests procediments. En aquest sentit, l’article 25
del text refós de la Llei de finances, basant-se en el principi de tutela judicial
efectiva -que recull l’article 24.1 de la Constitució Espanyola-, disposa que el
compliment de les resolucions judicials que determinin obligacions a càrrec de
la comunitat autònoma o de les seves entitats autònomes, l’ha de dur a terme
l’autoritat administrativa que sigui competent per raó de la matèria, la qual ha
d’acordar el pagament dins els límits i en la forma que el pressupost respectiu
estableix. L’apartat 2 del mateix article preveu que si per fer-ho efectiu és
necessari un crèdit extraordinari o un suplement de crèdit, l’un o l’altre s’han de
sol·licitar al Parlament en els dos mesos següents al dia que s’hagi notificat la
resolució judicial.

Tot i això, és cert que l’article 6 de la Llei 9/2011 preveu la possibilitat
d’aprovar expedients d’ampliació de crèdit fent ús de la previsió continguda en
l’article 49 del text refós de la Llei de finances. D’acord amb aquests preceptes
legals, la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació
pot aprovar expedients d’ampliació de crèdit per complir aquests pronuncia-
ments judicials, com també en tots els altres supòsits que s’enumeren en l’arti-
cle 6 de la Llei 9/2011, com ara els de transferències corrents al Servei de Salut
de les Illes Balears o els destinats a les prestacions incloses en el programa pres-
supostari per a persones en situació de dependència, entre d’altres, atès el caràc-
ter d’ampliable que els atorga aquesta llei. Això no obstant, precisament l’en-
trada en vigor de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera, i de les mesures restrictives i coercitives que s’hi
preveuen desaconsellen fer ús d’aquesta facultat. Això és degut al fet que aques-
tes modificacions pressupostàries no disposen de cap recurs concret que les
financiï i impliquen sempre desviacions importants en les xifres totals de des-
peses que són consignades en els pressuposts generals de cada exercici. Per tant,
provoquen resultats pressupostaris negatius. Ateses la situació economicofinan-
cera de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les previsions de tancament
dels exercicis de 2011 i de 2012, el fet d’utilitzar aquesta possibilitat agreujaria
sens dubte aquests resultats, com també la difícil situació actual que afecta la
Tresoreria de la comunitat autònoma. Per això, aquesta llei autoritza que el
finançament addicional derivat de les operacions d’endeutament a llarg termini
a les quals fa referència l’article 7 del Reial Decret Llei 7/2012 pugui ser desti-
nat a cobrir bona part d’aquests expedients d’ampliació.

Igualment, en aplicació del que estableixen l’article 52.5 del text refós de
la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i l’article 7.1
de la Llei 9/2011, es poden incorporar a l’exercici de 2012 els romanents de crè-
dits procedents de l’exercici anterior que tenen la consideració de fons finalis-
tes, amb independència del resultat pressupostari d’aquell exercici. Aquesta
facultat tanmateix es deriva de la necessitat de justificar davant les institucions
de la Unió Europea i de l’Administració de l’Estat l’aplicació correcta d’aquest
fons. No obstant això, l’aprovació d’aquests expedients incrementa el nombre
d’obligacions reconegudes que seran imputades al present exercici de 2012,
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sense disposar d’un recurs concret que es pugui afectar al seu finançament. Per
tant, ateses les consideracions anteriors en relació amb els expedients d’amplia-
ció de crèdit, és evident que l’aprovació d’aquests expedients d’incorporació de
crèdit tindrà els mateixos efectes negatius sobre el càlcul del resultat de l’exer-
cici; en conseqüència, és aconsellable igualment preveure que puguin ser com-
pensats, en part, mitjançant el finançament addicional, la creació del qual auto-
ritza aquesta llei.

Cal tenir en compte també que una part del fons de finançament addicio-
nal que autoritza aquesta llei s’ha de destinar a dotar el capítol 4, dels pressu-
posts de despeses de la secció 18, Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social, per tal de poder transferir-la al Servei de Salut de les Illes Balears, el
qual haurà de generar crèdit en el seu pressupost de despeses de l’exercici de
2012, i posteriorment hi podrà reflectir les obligacions reconegudes que aparei-
xen enregistrades en la seva comptabilitat financera, pendents de poder ser
imputades als pressuposts esmentats d’aquest ens.

De tot el que s’ha exposat es desprèn que estam davant supòsits explícits
i implícits de necessitat i urgència als quals fa referència l’article 47 del text
refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma, que justifiquen l’aprova-
ció d’una llei de crèdit extraordinari per poder atendre despeses inajornables que
no es varen preveure en els pressuposts generals per a l’exercici de 2012, amb
l’especificació del finançament que hi serà afectat.

Aquesta llei consta de dos articles, en els quals s’autoritza el crèdit
extraordinari i es determina quin és el recurs que queda afectat al seu finança-
ment. En les disposicions addicionals, a més d’una referència a la vigència del
règim jurídic de les modificacions pressupostàries recollit en el text refós de la
Llei de finances, es regulen aspectes relacionats amb el pagament de les obliga-
cions pendents a favor dels proveïdors de la comunitat autònoma i de les enti-
tats que en depenen, com també es fa una menció de la responsabilitat que com-
porta l’expedició dels certificats als efectes que les obligacions esmentades
hagin pogut ser incloses en el mecanisme extraordinari de finançament, en els
mateixos termes de l’article 5 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel
qual es determinen les obligacions d’informació i els procediments necessaris
per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les
entitats locals. Així mateix, es modifica la redacció de l’article 18 de la Llei
9/2011, relatiu a les operacions de crèdit a llarg termini, per adequar-la al que
estableix la disposició transitòria tercera de la Llei Orgànica 2/2012.

Article 1
Autorització de crèdit extraordinari

1. S’autoritza un crèdit extraordinari per dotar un fons de finançament
addicional que permeti atendre despeses inajornables de diferent naturalesa eco-
nòmica que necessàriament han de ser imputades als pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’exercici de 2012, per un import
de fins a 842.508.644,56 euros, en l’aplicació pressupostària següent:

Secció pressupostària 31, serveis comuns
Centre gestor 311, serveis comuns
Centre de cost 31101, serveis comuns

Grup de funció 6, regulació econòmica de caràcter general
Funció 63, regulació financera
Subfunció 635, mecanisme extraordinari de finançament als proveïdors
Programa 635A, mecanisme extraordinari de finançament als proveïdors

Capítol 5, dotació fons de finançament addicional
Article 51, dotació fons de finançament addicional
Concepte 510, dotació fons de finançament addicional
Subconcepte 51100, dotació fons de finançament addicional

2. S’autoritza el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació per poder distribuir aquest fons de finançament entre les diferents
seccions pressupostàries i aplicacions pressupostàries corresponents a la finali-
tat i la naturalesa econòmica de les despeses que hi hagin de ser imputades.

3. Igualment, s’autoritza el vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació per fer servir les dotacions d’aquest fons de finança-
ment addicional per cobrir els expedients d’ampliacions de crèdit i incorpora-
cions de crèdit que hagin estat aprovats, o que necessàriament hagin de ser apro-
vats durant l’exercici de 2012, sempre que es compleixin els requisits legals i
reglamentaris que preveu l’ordenament pressupostari de la comunitat autònoma
de les Illes Balears amb aquesta finalitat. 

4. Als efectes del que estableixen els apartats anteriors, d’acord amb l’ar-
ticle 54 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació ha d’aprovar els expedients de rectifica-

cions de crèdit que siguin necessaris per augmentar les dotacions de les aplica-
cions pressupostàries en les quals s’hagin produït les noves necessitats de crè-
dit, i minorar el fons de finançament addicional que s’autoritza en l’apartat 1
d’aquest article.

5. Mensualment, la vicepresidència econòmica, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació ha de trametre a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears per al seu coneixement i debat, un informe de la
distribució d’aquest fons de finançament addicional entre les diferents seccions
pressupostàries i aplicacions pressupostàries, així com totes les ampliacions de
crèdit, incorporacions de crèdit i rectificacions de crèdit aprovades, i les conse-
qüents minoracions del fons de finançament addicional.

6. Els romanents de crèdit d’aquest fons de finançament addicional que no
hagin estat utilitzats a 31 de desembre de 2012 no poden ser, en cap cas, objec-
te d’incorporació a l’exercici següent.

Article 2 
Finançament

1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta del vice-
president econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, destini les opera-
cions d’endeutament concertades, per un termini de reemborsament superior a
un any, previstes en l’article 7 del Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel
qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments als proveïdors, a finan-
çar l’import total del crèdit extraordinari que s’aprova mitjançant aquesta llei.
Les operacions esmentades es fonamenten en l’autorització excepcional que
estableix la disposició transitòria tercera de la Llei Orgànica 2/2012, de 30 d’a-
bril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i per tant no hi és apli-
cable la limitació de l’article 29.2.a) del text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Els ingressos derivats de les operacions d’endeutament que s’autoritzen
en l’apartat 1 d’aquest article s’han d’aplicar al pressupost d’ingressos de l’e-
xercici de 2012, en l’aplicació pressupostària següent: 

Secció 34, deute públic
Centre gestor 34101, deute públic

Capítol 9, passius financers
Article 91, préstecs rebuts en moneda nacional
Concepte 911, préstecs rebuts a llarg termini d’ens del sector públic
Subconcepte 91100, préstecs rebuts a llarg termini d’ens del sector públic

Disposició addicional primera
Règim jurídic de les ampliacions de crèdit i de les incorporacions de

crèdit

En cas que les dotacions del fons de finançament addicional que s’auto-
ritza en l’article 1 d’aquesta llei no siguin suficients per finançar tots els expe-
dients d’ampliació de crèdit i incorporació de crèdit que hagin estat aprovats, o
que necessàriament hagin de ser aprovats durant l’exercici de 2012, és aplicable
als expedients esmentats de modificació pressupostària el règim jurídic vigent
que regulen el capítol II del títol I del text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any
2012.

Disposició addicional segona
Pagament de les obligacions 

Els pagaments als proveïdors de la comunitat cutònoma i de les entitats
que en depenen per obligacions no imputades als pressuposts mitjançant el
mecanisme extraordinari de finançament aprovat per l’Acord 6/2012, de 6 de
març, del Consell de Política Fiscal i Financera, s’han de fer amb càrrec als
comptes extrapressupostaris, sens perjudici que s’apliquin posteriorment, en
formalització, als crèdits dels pressuposts de despeses que hagin estat incre-
mentats amb el fons de finançament que autoritza l’article 1 d’aquesta llei.

Disposició addicional tercera
Efectes de l’expedició dels certificats als proveïdors

No és aplicable el règim de responsabilitats que regulen els articles 96 i
següents del títol V del text refós de la Llei de finances de la comunitat autòno-
ma de les Illes Balears a l’expedició de les relacions certificades, o els certifi-
cats individuals, de les obligacions pendents de pagament als proveïdors de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i de les entitats que en depenen, als
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efectes de la seva inclusió en el mecanisme extraordinari de finançament apro-
vat mitjançant l’Acord 6/2012 del Consell de Política Fiscal i Financera.

Disposició addicional quarta
Denominacions

Totes les denominacions que en aquesta llei apareixen en masculí s’han
d’entendre referides també al femení.

Disposició final primera
Modificació de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts gene-

rals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012

1. Es modifica el segon paràgraf de l’article 18.1 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, amb la redacció següent:

‘Aquest límit, que ha de complir les limitacions a què es refereixen l’arti-
cle 14.2.a) de la Llei Orgànica de finançament de les comunitats autònomes i
l’article 29.2.a) del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, amb l’excepció que estableix la disposició transitòria terce-
ra de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i soste-
nibilitat financera, ha de ser efectiu al tancament de l’exercici i es pot sobrepas-
sar al llarg de l’any en curs.’

2. L’actual segon paràgraf de l’article 18.2 de la Llei 9/2011 passa a ser el
tercer paràgraf i es dota d’un nou contingut el segon paràgraf amb la redacció
següent:

‘Igualment, s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta
del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, emeti deute
públic o concerti operacions de crèdit a llarg termini relatives als mecanismes
extraordinaris de finançament que pugui habilitar l’Administració de l’Estat al
llarg de l’exercici de 2012.’

Disposició final segona
Entrada en vigor

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 tribu-
nals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, a un d’agost de dos mil dotze.

EL PRESIDENT,
José Ramón Bauzá Díaz

El vicepresident econòmic, 
de Promoció  Empresarial i d’Ocupació

José Ignacio Aguiló Fuster

— o —

Num. 15988
Llei 11/2012, d’1 d’agost, de determinació de les quanties i d’ha-
bilitació per a la negociació de determinats complements sala-
rials del personal facultatiu del subgrup A1 d’atenció especialit-
zada i d’atenció primària i personal facultatiu amb relació espe-
cial de residència per a la formació com a especialistes del Servei
de Salut de les Illes Balears i dels ens que en depenen

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

Atesa la necessitat de donar seguretat jurídica a la vigència del règim retri-
butiu del personal facultatiu del subgrup A1 d’atenció especialitzada i d’atenció
primària i personal facultatiu amb relació especial de residència per a la forma-

ció com a especialistes adscrits al Servei de Salut de les Illes Balears i dels ens
que en depenen, es considera necessari determinar normativament a tots els
efectes, amb caràcter retroactiu i fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei, la
vigència de les quanties dels complements retributius.

El sistema de complements retributius percebuts es considera plenament
vàlid i adequat a la tasca professional del col·lectiu esmentat que presta els seus
serveis a la sanitat pública balear. El seu manteniment fins al previsible comen-
çament del procés negociador amb les organitzacions sindicals per a l’establi-
ment dels complements retributius per a aquest personal, per al qual aquesta llei
estableix mesures específiques, procés que ha de desembocar en la reforma o
l’actualització de dits complements, esdevé en el moment present un objectiu
desitjable per tal d’assegurar el bon funcionament dels serveis sanitaris i de dis-
soldre els dubtes de legalitat que es puguin plantejar.

En el context pressupostari s’ha d’assenyalar que les mesures que la llei
incorpora no es veuen afectades per les previsions de congelació de les retribu-
cions dels empleats públics, atès que no suposen un nou increment de les retri-
bucions d’aquest personal. Tampoc no signifiquen augment de crèdit perquè
l’increment retributiu establert l’any 2008 ja es consolidà en l’exercici de 2009,
per la qual cosa aquests crèdits pressupostaris ja es troben quantificats en els
estats numèrics del pressupost del Servei de Salut de les Illes Balears.

Article 1
Determinació de les quanties que corresponen als complements sala-

rials per a personal facultatiu del subgrup A1 d’atenció especialitzada i d’a-
tenció primària i personal facultatiu amb relació especial de residència per
a la formació com a especialistes 

1. Les quanties que corresponen al personal facultatiu del subgrup A1 d’a-
tenció especialitzada i d’atenció primària i personal facultatiu amb relació espe-
cial de residència per a la formació com a especialistes al servei del Servei de
Salut de les Illes Balears i dels ens públics que en depenen, qualsevol que en
sigui la forma de relació professional que hi mantinguin o hi hagin mantingut,
pels complements retributius a què es refereix aquest article, són:

a) L’increment del preu per hora de guàrdia, que es va fer efectiu des d’1
de maig de 2008, establert als efectes del càlcul del complement d’atenció con-
tinuada, ja sigui per guàrdies presencials o localitzades, de més o menys de 24
hores, incrementat o no com a conseqüència d’acumulació de guàrdies realitza-
des en dies qualificats d’especials o ordinaris, respecte del preu per hora de
guàrdia que es feia servir per al càlcul del complement d’atenció continuada
abans d’1 de maig de 2008.

b) Les quanties que, amb efectes d’1 de gener de 2008, i amb càrrec al
complement de productivitat variable, varen ser abonades per retribuir la fide-
lització en el temps, a la seva  permanència en destinació a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera.

c) Les millores retributives establertes al personal d’atenció primària per
acumulació de quota de targetes sanitàries i per l’increment del valor de la tar-
geta sanitària de pediatria, que es varen abonar amb efectes des d’1 de maig de
2008, respecte de les quantitats que per aquest concepte s’abonaven abans d’a-
questa data.

2. La determinació de les quanties a què es refereix el punt anterior té
efectes fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Article 2
Habilitació legal per a la negociació

1. S’habilita de forma excepcional la Mesa Sectorial de Negociació de
Sanitat de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
negociar l’establiment o la modificació de complements salarials per al perso-
nal facultatiu del subgrup A1 d’atenció especialitzada i d’atenció primària, al
servei del Servei de Salut de les Illes Balears, als quals fa referència l’article 1
anterior, amb efectes a partir de la vigència d’aquesta llei, per a aquest exercici
pressupostari i, si n’és el cas, per a successius exercicis.

Aquesta habilitació es farà extensiva al personal facultatiu amb relació
especial de residència per a la formació com a especialistes.

2. Els efectes econòmics dels acords que s’adoptin després de l’oportuna
negociació restaran limitats a la quantitat màxima que, en còmput mensual,
representen els crèdits pressupostaris del capítol 1 del pressupost del Servei de
Salut de les Illes Balears per a 2012 que no es trobin disposats com a conse-
qüència d’haver restat alliberats de compromís de despesa.
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