Normativa i bibliografia per al grup auxiliar administratiu de la funció
administrativa
I. Normativa
1) Dret constitucional i administratiu general
−

Constitució espanyola de 1978.

−

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal.

−

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
l
d’autonomia
de les Illes Balears.

−

Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
contenci
administrativa.

−

Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears.

−

Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
l Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

−

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

−

Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les
Illes Balears.

−

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i
bon govern.

−

Llei 39/2015, d’1
d d’octubre,
octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

−

Llei
ei 40/2015, d’1
d d’octubre,
octubre, de règim jurídic del sector públic.

−

Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat
d igualtat de dones i homes.

−

Decret 113/2010, de 5 de novembre, d’accés
d accés electrònic als serveis públics
de l’Administració
Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

−

Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels
procediments administratius.
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2) Contractació administrativa
−

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
públic per la qual
es traslladen a l’ordenació
l
jurídica espanyola les directives
irectives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

−

Decret 14/2016, d’11
d
de març, pel qual s’aprova el Text
ext consolidat del
Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3) Funció pública, dret laboral i seguretat social
−

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats
d incompatibilitats del personal estatutari
de l’Institut
Institut Nacional de la Salut.

−

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

−

Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut
estatut marc del personal estatutari
dels serveis de salut.

−

Llei 3/2007, de 22 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

−

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
octubre, pel qual s’aprova
s
el Text
refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

−

Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari
i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

−

Decret 45/1995, de 4 de maig, pel qual s’aprova
aprova el reglament de règim
disciplinari de la funció pública.

−

Decret 49/2013, de 25 d’octubre,
d octubre, pel qual es regula el Servei de Prevenció
de Riscos Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears.

−

Decret 8/2018, de 23 de març, pel qual es regula la capacitació
cap
lingüística
del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.
Balears

4) Dret pressupostari i finançament autonòmic
−

Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

−

Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
Balears

5) Dret sanitari i Servei de Salut de les Illes Balears
−

Llei 14/1986, de 25 d’abril,
d
general de sanitat.

−

Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia
l
del
pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació
informació i documentació
clínica.

−

Llei 5/2003, de 4 d’abril,
d
de salut de les Illes Balears.
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−

Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de
Salut.

−

Decret 39/2006, de 21 d’abril,
d
pel qual s’aproven
aproven els Estatuts de l’ens
l
públic
Serveii de Salut de les Illes Balears.
Balears

−

Decret 81/2015, de 25 de setembre, pel qual s’estableix
s estableix l’estructura
l
orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears.
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−
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−
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derecho sanitario.
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−
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