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

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

Palma, 31 de juliol de 2012
El conseller de Salut, Família i Benestar Social
Antoni Mesquida Ferrando

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

—o—
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

3.- D'altres disposicions

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 convocava, 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 primària 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 resolució, 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, 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

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’ajornament 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 fraccionament 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 garantia. 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 competències 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’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament dels
deutes gestionats per l’Administració tributària estatal, d’una banda, i dels deutes 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 estableixen 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 aplicable 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’obligació 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 organismes 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

