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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL DE GOVERN

18229

Acord del Consell de Govern de 18 de desembre de 2015 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública
per a l’any 2015 del personal que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears

De conformitat amb l’article 5 k de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
correspon al Consell de Govern aprovar l’oferta d’ocupació pública.
D’altra banda, d’acord amb l’article 80.2 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut,
l’aprovació d’aquesta oferta ha de ser objecte de negociació prèvia amb les organitzacions sindicals corresponents.
Així mateix, l’article 37 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, disposa que han de ser objecte de negociació els criteris generals relatius a l’oferta d’ocupació pública.
Atès tot això, en la sessió de 4 de desembre de 2015 es varen negociar en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat els termes generals de l’oferta
d’ocupació pública relativa al Servei de Salut de les Illes Balears per a l’any 2015.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Salut, en la sessió del dia 18 de desembre de 2015 adoptà, entre d’altres,
l’Acord següent:
“Primer. Aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2015 del personal estatutari que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears. Les
places de personal estatutari que s’ofereixen són les que figuren en l’annex d’aquest Acord.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/184/938583

Segon. Recordar que, d’acord amb la disposició addicional quarta de la Llei 3/2007, correspon al conseller competent en matèria de salut
convocar i resoldre els procediments de selecció.
Tercer. Disposar que cal reservar el 7 % del nombre total de places convocades perquè les cobreixin persones amb un grau de discapacitat
igual o superior al 33 %, de manera que progressivament s’arribi al 2 % dels efectius totals del Servei de Salut, sempre que superin les proves
selectives i que al seu moment acreditin que tenen reconegut el grau de discapacitat establert i que són compatibles amb l’acompliment de les
tasques i les funcions corresponents.
Quart. Ordenar la publicació d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 18 de desembre de 2015
El secretari del Consell de Govern
Marc Pons i Pons
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ANNEX
Nombre de llocs de feina
Categories
Total

Torn lliure

Promoció interna

Infermer/infermera

90

45

45

Psicòleg clínic / psicòloga clínica

6

3

3

Grup administratiu de la funció administrativa

10

5

5

Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa

38

19

19

Auxiliar d’infermeria

56

28

28

Zelador/zeladora

28

14

14

228

114

114
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Totals
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