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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

10229

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 27 de maig de 2015, per la
qual s’aprova el programa de matèries que regiran les proves selectives per ingressar en la categoria
de Conductor

1. L’Acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2010 (BOIB núm. 72/2010 de 13 de maig), sobre l’aprovació de l’oferta d’ocupació
pública per a l’any 2010 del personal dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, preveu que es convoquin processos selectius per
cobrir places vacants de la categoria Conductor.
2. Per garantir la seguretat del procés selectiu i facilitar la tasca de preparació de les persones aspirants, s’ha considerat convenient publicar el
programa de matèries que regirà les proves selectives per ingressar en aquesta categoria.
Per això, una vegada conclosa la negociació amb les organitzacions sindicals, dict la següent

Resolució:
1. Aprovar el programa de matèries que regiran les proves selectives per ingressar en la categoria de Conductor, que s’adjunta com annex a
aquesta resolució, significant que el candidats del torn de promoció interna no s’han d’examinar dels temes 1 al 8 inclusius.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/88/922949

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant l’òrgan que la dicta, en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació, 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 administratiu comú, amb relació a 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 els jutjats contenciosos administratius de Palma en el termini
de dos mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació, 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, 27 de maig de 2015
El director general
Miguel Tomás Gelabert
Per delegació del conseller de Salut (BOIB núm. 48/2008)
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Temari per a la categoria de conductor/conductora del Servei de Salut de les Illes Balears
Nota: se suprimeixen els temes 1-8 en els processos selectius de promoció interna.
Tema 1. Constitució espanyola de 1978: estructura, contengut bàsic i principis generals; els drets i els deures fonamentals dels espanyols.
Tema 2. Estatut d’autonomia de les Illes Balears: disposicions generals.
Tema 3. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat a la
feina. Organització de la prevenció dels riscs laborals en l’àmbit sanitari.
Tema 4. Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat: principis generals, estructura del sistema sanitari públic. Llei 16/2003, de 28 de maig,
de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut: prestacions del Sistema Nacional de Salut. El Consell Interterritorial. El sistema
d’informació sanitària.
Tema 5. Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears: principis generals; drets i deures dels ciutadans.
Tema 6. Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries: objecte, àmbit d’aplicació, professions sanitàries
titulades i professions de l’àrea sanitària de formació professional. L’exercici de les professions sanitàries. La formació especialitzada en
ciències de la salut.
Tema 7. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic: drets i deures dels empleats públics; el codi de conducta. Llei
55/2003, de 16 de novembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: classificació del personal estatutari, drets i deures,
adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari, provisió de places, selecció i promoció interna.
Tema 8. L’usuari del Sistema Nacional de Salut: drets i deures. La targeta sanitària individual. El dret a la informació sanitària i el dret a la
intimitat en la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i deures en matèria d’informació.
Tema 9. El Codi de trànsit i seguretat viària. La Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària i el Reglament general de
circulació.
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Tema 10. El conductor: factors que en disminueixen les aptituds. Permisos i llicències de conducció: classes i vehicles autoritzats a conduir.
Tema 11. El vehicle: definicions, documentació, càrrega i persones transportades.
Tema 12. L’accident de circulació: comportament en cas d’accident. Delictes contra la seguretat del trànsit. Nocions bàsiques de primers
auxilis.
Tema 13. Seguretat i salut: conceptes generals. Mesures de seguretat en el maneig dels vehicles. Elements de seguretat: tipus de frens. La
suspensió: òrgans de suspensió i amortiment de l’automòbil; funcions dels amortidors.
Tema 14. El fenomen de l’hidroplanatge (aquaplaning). Manteniment sistemàtic i reparacions elementals d’un vehicle. Avaries, símptomes.
Reparacions d’emergència.
Tema 15. Coneixement de l’equipament i del material necessaris per al transport sanitari medicalitzat i d’urgències. Coneixement i maneig
d’emissores de ràdio i equips de comunicació.
Tema 16. Capacitació en primers auxilis i ressuscitació cardiopulmonar (RCP).
Tema 17. Trasllat i mobilització de pacients.
Tema 18. Manipulació manual de càrregues.
Tema 19. Prevenció d’incendis. Plans d’emergència i evacuació.
Tema 20. Les funcions del conductor.
Tema 21. Informàtica de nivell d’usuari. Conceptes bàsics: sistemes operatius. El processador de textos Microsoft Word ®. El correu
electrònic. Internet: concepte, mode d’accés, exploradors i recerca d’informació.
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