
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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Disposició derogatòria

Resten derogades totes les normes d’igual o inferior rang a la present que
s’hi oposin o la contradiguin.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor dia 31 d’agost de 2012.

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

— o —

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL

Num. 15887
Resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social de 31
de juliol de 2012 per la qual s’adjudica el lloc de cap de equip
d’atenció primària del Centre de Salut Torrent de Sant Miquel
(sa Pobla) de la plantilla d’atenció primària del Sector Sanitari
de Tramuntana

1. Per mitjà de la Resolució de la consellera de salut, família i benestar
social de 16 d’abril de 2012 es va aprovar la convocatòria per la qual es convo-
cava, pel procediment de concurs, el lloc de cap de equip d’atenció primària del
Centre de Salut Torrent de Sant Miquel (sa Pobla) de la plantilla d’atenció pri-
mària del Sector Sanitari de Tramuntana.

2. Per mitjà de l’Acord de la Comissió de Selecció del concurs per cobrir
el lloc de cap de equip d’atenció primària del Centre de Salut Torrent de Sant
Miquel (sa Pobla) de la plantilla d’atenció primària del Sector Sanitari de
Tramuntana publicat el 25 de juny de 2012, es va proposar i es va elevar a la
consellera de Salut, Família i Benestar Social el nom de la persona candidata a
ocupar aquest lloc per a resoldre de forma definitiva l’acord provisional.

3. Una vegada analitzades les sol·licituds presentades i de conformitat
amb l’Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011 pel qual es ratifica
l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 (BOIB núm.
75/2011, de 21 de maig) pel qual es regula el sistema de provisió dels càrrecs no
directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut, i d’acord
amb la Resolució de 23 de maig de 2011 del director general del Servei de Salut
de les Illes Balears per la qual es dicten instruccions per aplicar l’Acord de la
Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 (BOIB núm. 87/2011, d’11 de
juny), dict la següent

Resolució

Adjudicar el lloc de cap de equip d’atenció primària del Centre de Salut
Torrent de Sant Miquel (sa Pobla) de la plantilla d’atenció primària del Sector
Sanitari de Tramuntana, a la senyora Isabel María Mir Barceló, amb DNI núm.
78200715W.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs de reposició davant de l’òrgan que la dicta, en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolu-
ció, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú, en relació amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant dels jutjats contenciosos administratius de Palma en el termini de dos
mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució,
d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de

la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre
recurs que es consideri procedent interposar-hi.

Palma, 31 de juliol de 2012

El conseller de Salut, Família i Benestar Social
Antoni Mesquida Ferrando

— o —

3.- D'altres disposicions

VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ

Num. 15779
Ordre del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació d’1 d’agost de 2012 per la qual s’eleva el límit
exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’a-
jornament o fraccionament a 18.000 euros

L’Ordre del conseller d’Economia i Hisenda de 15 de març de 1994, per
la qual es regula el procediment de gestió d’ajornaments i fraccionaments de
deutes a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, va establir el límit
exempt de l’obligació d’aportar garanties en les sol·licituds d’ajornament o frac-
cionament en 500.000 pessetes (3.005,06 euros).

Amb la finalitat de continuar mantenint la virtualitat efectiva d’aquesta
exempció, que no és només l’agilització del procediment administratiu tendent
a la resolució de les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes, sinó,
sobretot, facilitar als ciutadans i als agents econòmics el compliment de les
seves obligacions de pagament davant de dificultats conjunturals de tresoreria,
es considera necessari elevar el límit d’exempció de l’obligació d’aportar garan-
tia. D’aquesta manera, per tant, amb aquesta iniciativa s’aconsegueix una
important reducció de càrregues administratives, és a dir, de la denominada
pressió fiscal indirecta que suporten els ciutadans en el compliment de les seves
obligacions formals.

En tot cas, convé precisar que l’àmbit objectiu d’aplicació d’aquesta
Ordre se cenyeix a les sol·licituds d’ajornament i fraccionament del pagament
de deutes que, al seu torn, formen part de l’àmbit objectiu d’aplicació de l’Ordre
del conseller d’Economia i Hisenda de 15 de març de 1994, esmentada abans,
això és, i en essència, als tributs propis de la Comunitat Autònoma i als altres
ingressos de dret públic, com ara els preus públics, les sancions dineràries o els
reintegraments de subvencions, i això sens perjudici que, en l’àmbit de compe-
tències de l’Estat, se segueixi justament aquest mateix criteri quantitatiu des de
l’entrada en vigor de l’Ordre EHA/1030/2009, de 23 d’abril, i de l’Ordre
EHA/1621/2009, de 17 de juny, per les quals s’eleva el límit exempt de l’obli-
gació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament dels
deutes gestionats per l’Administració tributària estatal, d’una banda, i dels deu-
tes derivats de tributs cedits gestionats per les administracions tributàries de les
comunitats autònomes, d’una altra, a 18.000 euros, en el marc del que establei-
xen l’article 82.2.a) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i
l’apartat 1 de la disposició addicional segona del Reial decret 1065/2007, de 27
de juliol, que aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments
de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels
procediments d’aplicació dels tributs.

Pel que fa a l’àmbit subjectiu d’aplicació, cal tenir en compte que l’Ordre
de 15 de març de 1994, esmentada abans, es dicta en el marc de l’article 20 del
Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, aplicable a l’Administració
de la Comunitat Autònoma i als organismes autònoms, però no a altres entitats
de dret públic que integren el sector públic instrumental autonòmic, com ara les
entitats públiques empresarials, en relació amb les quals s’ha d’entendre aplica-
ble el que preveu l’apartat 2 de la disposició addicional segona del Reial decret
1065/2007, esmentat abans, de manera que la quantia crítica a efectes de l’obli-
gació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments dels
deutes a favor d’aquestes altres entitats és, tan sols, de 6.000 euros.

Per acabar, cal dir que l’aplicació del que disposa aquesta Ordre no ha
d’implicar cap augment de la despesa en el pressupost dels òrgans o els orga-
nismes inclosos en el seu àmbit d’aplicació.

Per tot això, de conformitat amb el que estableixen els articles 30.28 i
127.2 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en relació amb l’article
20.3.a) del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, i amb l’article 38.2.b) de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern
de les Illes Balears, i d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, dict
la següent
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