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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

1.- Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Núm. 3640
Recurs d’inconstitucionalitat núm. 5061-2002, que va promoure
l’advocat de l’Estat en representació del president del Govern
contra determinats preceptes de la Llei 11/2002, de 15 de juny,
d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears

El Tribunal Constitucional, mitjançant Acte de 12 de febrer de 2002, ha
acordat aixecar la suspensió dels art. 4.2, 14.1, 18, 20, 21.1 b), 22.1 —incís
final— i 54.1, i mantenir la dels art. 27 a), 28 i 35.2 de la Llei 11/2002, de 15 de
juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears, la suspensió de la
qual es va establir en el Recurs d’inconstitucionalitat núm. 5061/2001, que va
promoure l’advocat de l’Estat en representació del president del Govern, en virtut
de l’article 161.2 de la Constitució. La suspensió esmentada es va publicar en el
Butlletí Oficial de l’Estat núm.257, de 26 d’octubre de 2001.

Madrid, 12 de febrer de 2002

El president del Tribunal Constitucional
Manuel Jiménez de Parga i Cabrera

— o —-

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Núm. 3474
Correcció d’errada advertida en el Decret 12/2002, de 25 de
gener, sobre percepció d’indemnitzacions per les despeses de
desplaçament, de manutenció i d’assistència a les sessions del
Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer
de 2002)

Després d’advertir una errada en la publicació del Decret 12/2002, de 25
de gener, sobre percepció d’indemnitzacions per les despeses de desplaçament,
de manutenció i d’assistència a les sessions del Consell Escolar de les Illes
Balears;

Atès el que disposa l’article 105. 2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; per tal d’esmenar l’errada,

RESOLC

Modificar el Decret 12/2002, de 25 de gener, sobre percepció
d’indemnitzacions per les despeses de desplaçament, de manutenció i d’assistència
a les sessions del Consell Escolar de les Illes Balears, mitjançant la rectificació
següent:

En l’article 1, on diu:
«a) Indemnitzacions per assistència a les reunions dels diferents òrgans de

funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, convocades
reglamentàriament: 30,05 euros (5.000 PTA).»

Ha de dir:
«a) Indemnitzacions per assistir a les reunions dels diferents òrgans de

funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, convocades
reglamentàriament: 60,1 euros (10. 000 PTA).»

Palma, 7 de febrer de 2002

El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons

— o —-

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Núm. 4025
Decret 29/2002, de 22 de febrer, d’estructura orgànica del Servei
Balear de la Salut

El Reial decret 1478/2001, de 27 de desembre, regula el traspàs a la
comunitat autònoma de les Illes Balears de les funcions i dels serveis de l’Institut
Nacional de la Salut.

A les Illes Balears es treballa des de fa anys per preparar l’estructura que
ha d’exercir la responsabilitat de la prestació de l’assistència sanitària. Tot i no
tenir-ne responsabilitat, el Govern ha prestat assistència sanitària a un sector de
la població adscrit als hospitals del Servei Balear de la Salut, mitjançant un
concert amb l’Institut Nacional de la Salut. Simultàniament, s’ha concebut el
model d’organització que ha de garantir, de manera integral, el dret a la protecció
de la salut, des de tots els aspectes, tant preventius com de promoció, de curació
i de rehabilitació.

El model sanitari que de manera més equitativa i eficient satisfà les
necessitats de salut de la població propugna una separació clara de funcions entre
els diferents ens competents en matèria sanitària: hi ha d’haver un ens finançador
planificador, un organisme comprador assegurador i unes entitats de provisió.

La Conselleria de Salut i Consum és, atesa la formulació del model, la
responsable de la planificació estratègica i del finançament del sistema sanitari.
La funció asseguradora de les prestacions del sistema sanitari públic correspon,
així mateix, a la Conselleria, però l’exerceix a través del Servei Balear de la Salut,
ens autònom que, a més, assumeix inicialment la responsabilitat de fer les
propostes d’adaptació normativa necessàries per acollir dins l’Administració
autonòmica tot l’entramat jurídic, organitzatiu i funcional que acompanya la
transferència de les competències sanitàries. Simultàniament, el Servei Balear de
la Salut ha de prestar l’assistència sanitària a través dels recursos propis sense
crear estructures intermèdies de gestió. Un cop establert el funcionament, és el
moment d’exercir exclusivament la funció que ha de ser la definitiva del Servei
de Salut, que és garantir a la població la millor relació entre la qualitat de l’atenció
sanitària i els recursos públics que s’hi destinen.

Aquesta norma pretén adaptar l’estructura orgànica del Servei Balear de la
Salut a les funcions que ha de desenvolupar, perquè culmini la implantació del
model sanitari de les Illes Balears, com també les que posteriorment li
corresponguin. Els òrgans de direcció han de ser regulats pel règim especial d’alta
direcció, tal com va establir la disposició onzena de la Llei 11/1993, de 22 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma per a l’any 1994.

Per això, a proposta de la consellera de Salut i Consum, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 22 de febrer de 2002,

DECRET

Article 1
1. Aquest Decret té com a objecte la reestructuració orgànica del Servei

Balear de la Salut, ens autònom adscrit a la Conselleria de Salut i Consum.
2. Corresponen al Servei Balear de la Salut —a més de les funcions que li

atribueix la Llei 4/1992, de 15 de juliol, per la qual fou creat, amb les
modificacions introduïdes per la Llei 20/2001, de 21 de desembre—, les funcions
que s’especifiquen en aquest Decret, amb subjecció a les directrius i als criteris
generals de la política de salut de les Illes Balears i, en particular, les següents:

a) Gestió del conjunt de prestacions sanitàries a partir de les necessitats de
salut de la població, d’acord amb les determinacions del Pla de salut de les Illes
Balears.

b) Administració i gestió de les institucions, dels centres i dels serveis
sanitaris que tengui adscrits orgànicament i funcionalment.

c) Gestió dels recursos humans, materials i financers que li assignin per
acomplir les funcions que li són pròpies.

d) Fomentar la formació, la docència i la investigació en l’àmbit de la salut.

Article 2
El Servei Balear de la Salut s’estructura en els òrgans o centres directius

següents:
1. De serveis centrals:
a) Director gerent, amb rang orgànic de director general i amb consideració

d’alt càrrec. En depenen el cap del Gabinet Tècnic, el cap del Gabinet del Consell
d’Administració i el cap de l’Àrea de Comunicació.

b) Secretaria General. En depenen els sotsdirectors de Gestió de Personal
i de Relacions Laborals.

c) Director de Planificació i Coordinació Assistencial. En depenen els
sotsdirectors d’Atenció Sociosanitària, el de Salut Mental, el de coordinació
d’Atenció Primària, el de coordinació d’Atenció Especialitzada, el d’Urgències
i el d’Infermeria.

d) Director Economicofinancer. En depenen els sotsdirectors de Pressuposts
i de Comptabilitat.


