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Modificació de la Instrucció
de Salut de les Illes Balears
de personal al Servei de Salut de les Illes Balears 

 
Amb motiu de la publicació de l'Ordre SND
de 30 de març), per la qual es modifica 
15 de març (BOE núm.
de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 
pel COVID-19, es fa precís modificar la 
general del Servei de Salut de les Illes Balears,
adscripció de personal al Servei de Salut de les Illes Balears amb motiu del COVID 19.

En conseqüència, 
Illes Balears, que atorga al Servei de Salut de les Illes Balears la gestió dels serveis 
públics sanitaris de caràcter assistencial, 
26.1 i 29.3 de la 
39/2006, de 21 d'abril, per la qual s'aproven els Estatuts del Servei de Salut de les Illes 
Balears, dict la següent
 

Primer. S'afegeix un nou apartat Primer bis que queda redactat en els següents 
termes: 

«Primer bis. Residents d'altres comunitats autònomes que es trobin en la de les 
Illes Balears realitzant una rotació externa.
Els residents que es trobin en 
externa, podran romandre en el centre sanitari 
determini la finalització de la rotació.
Si el centre sanitari acorda la suspensió de la rotació externa, el resident h
comunicar-ho a la seva unitat d
compliment dels 
Es podrà autoritzar la prolongació de l'estada més enllà dels mesos permesos dins 
de cada període d'avaluació anual, 
nova rotació que tingui com a
les malalties i les situacions d'emergència, independentment de l'any de residència i 
de l'especialitat.

 

  

Modificació de la Instrucció 4/2020,de 26 de març, del director g
de Salut de les Illes Balears, de mesures relatives a la incorporació 

al Servei de Salut de les Illes Balears amb motiu del COVID 19.

Amb motiu de la publicació de l'Ordre SND/299/2020, de 27 de març (BOE núm.
de 30 de març), per la qual es modifica l'Ordre 232/2020, del Ministeri de Sanitat, de 

BOE núm. 68 del mateix dia), per la qual s'adopten mesures en matèria 
de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 

19, es fa precís modificar la Instrucció 4/2020, de 
i de Salut de les Illes Balears, de mesures relatives a la incorporació i 

adscripció de personal al Servei de Salut de les Illes Balears amb motiu del COVID 19.

En conseqüència, d'acord amb l'art. 64.1 de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de Salut de les 
, que atorga al Servei de Salut de les Illes Balears la gestió dels serveis 

públics sanitaris de caràcter assistencial, i de conformitat amb el regulat en l'article 
 Llei 14/1986, de 25 d'abril, en relació amb

39/2006, de 21 d'abril, per la qual s'aproven els Estatuts del Servei de Salut de les Illes 
Balears, dict la següent 

MODIFICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ Nº 4/2020

S'afegeix un nou apartat Primer bis que queda redactat en els següents 

«Primer bis. Residents d'altres comunitats autònomes que es trobin en la de les 
Illes Balears realitzant una rotació externa. 
Els residents que es trobin en la nostra comunitat autònoma realitzant una rotació 
externa, podran romandre en el centre sanitari en el qual es trobin, tret que aquest 
determini la finalització de la rotació. 
Si el centre sanitari acorda la suspensió de la rotació externa, el resident h

ho a la seva unitat docent abans d'incorporar
ment dels protocols de prevenció i control de la infecció per COVID

Es podrà autoritzar la prolongació de l'estada més enllà dels mesos permesos dins 
de cada període d'avaluació anual, quedant en la mateixa unitat, o autoritzant una 
nova rotació que tingui com a objectiu l'adquisició de competències en control de 
les malalties i les situacions d'emergència, independentment de l'any de residència i 
de l'especialitat.» 

director general del Servei 
incorporació i adscripció 

amb motiu del COVID 19. 

/299/2020, de 27 de març (BOE núm. 88, 
l'Ordre 232/2020, del Ministeri de Sanitat, de 

, per la qual s'adopten mesures en matèria 
de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 

 26 de març ,del director 
relatives a la incorporació i 

adscripció de personal al Servei de Salut de les Illes Balears amb motiu del COVID 19. 

d'acord amb l'art. 64.1 de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de Salut de les 
, que atorga al Servei de Salut de les Illes Balears la gestió dels serveis 

i de conformitat amb el regulat en l'article 
amb l'art. 12.1.c) del Decret 

39/2006, de 21 d'abril, per la qual s'aproven els Estatuts del Servei de Salut de les Illes 

Nº 4/2020 

S'afegeix un nou apartat Primer bis que queda redactat en els següents 

«Primer bis. Residents d'altres comunitats autònomes que es trobin en la de les 

la nostra comunitat autònoma realitzant una rotació 
en el qual es trobin, tret que aquest 

Si el centre sanitari acorda la suspensió de la rotació externa, el resident haurà de 
ocent abans d'incorporar-s’hi, a efecte del 

revenció i control de la infecció per COVID-19. 
Es podrà autoritzar la prolongació de l'estada més enllà dels mesos permesos dins 

en la mateixa unitat, o autoritzant una 
objectiu l'adquisició de competències en control de 

les malalties i les situacions d'emergència, independentment de l'any de residència i 
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Segon. Es modifica l'apartat Seg
serveis prestats a
processos de selecció de personal temporal”.

«2. Aquells contractes laborals per a persones amb grau, llicenciatura o 
que no tinguin l'especialitat així com estudiants d'últim any de formació de les 
professions sanitàries i formació professional 
pel Servei de Salut en el període assenyalat en el paràgraf anterior, no es 
puntuaran en la borsa de treball com a serveis prestats en la categoria o especialitat 
en la qual hagin prestat funcions

 
Tercer. Es modifica el punt Quart, intitulat “Contractació de persones amb un 
grau o llicenciatura en Medicina sense títol d'especialista per
funcions pròpies d'una especialitat”, 
es diran i que queda redactat com segueix:

«Quart. Contractació de persones amb un grau, llicenciatura
títol d'especialista per a 
1. Es permetrà la contractació de personal amb un grau
que no tenen encara 
d'una especialitat, que 
sanitària especialitzada i que hagi superat la puntuació mínima en l'exercici i no 
hagin estat adjudicataris de plaça.
El contracte anterior estarà subjecte al règim jurídic establert en 
1146/2006, de 6 d'octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de 
residència per a la formació d'especialistes en Ciències de la Salut (contracte MIR). 
La durada d'aquests contractes serà de tres mesos
períodes de tres 
vegada conclòs l'estat d'alarma.
 
1 bis. Així mateix, es podran contractar e
van realitzar les proves selectives 2019 per a l'accés l'any 2020, a places de 
formació sanitària especialitzada i que han superat la puntuació mínima en 
l'exercici. Podran ser contractats sota la modalitat con
decret 1146/2006, de 6 d'octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de 
residència per a la formació d'especialistes en Ciències de la Salut
El contracte que se subscrigui tindrà una durada de tres
successius períodes de tres mesos, i s'extingirà en el moment en què el 
professional resulti adjudicatari de plaça.»
 

 

Es modifica l'apartat Segon del punt Tercer intitulat
serveis prestats a l'efecte de valoració de l'experiència professional en els 
processos de selecció de personal temporal”. 

Aquells contractes laborals per a persones amb grau, llicenciatura o 
que no tinguin l'especialitat així com estudiants d'últim any de formació de les 
professions sanitàries i formació professional de l'àrea sanitària 
pel Servei de Salut en el període assenyalat en el paràgraf anterior, no es 

en la borsa de treball com a serveis prestats en la categoria o especialitat 
en la qual hagin prestat funcions.» 

Es modifica el punt Quart, intitulat “Contractació de persones amb un 
licenciatura en Medicina sense títol d'especialista per

funcions pròpies d'una especialitat”, modificant i afegint
que queda redactat com segueix: 
Contractació de persones amb un grau, llicenciatura

títol d'especialista per a la realització de funcions pròpies d'una especialitat”
1. Es permetrà la contractació de personal amb un grau, llicenciatura o diplomatura, 

encara el títol d'especialista per a la realització
d'una especialitat, que van realitzar les proves selectives 2

especialitzada i que hagi superat la puntuació mínima en l'exercici i no 
hagin estat adjudicataris de plaça. 
El contracte anterior estarà subjecte al règim jurídic establert en 

46/2006, de 6 d'octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de 
residència per a la formació d'especialistes en Ciències de la Salut (contracte MIR). 
La durada d'aquests contractes serà de tres mesos prorrogables per successius 
períodes de tres mesos, sense perjudici de la seva finalització anticipada una 
vegada conclòs l'estat d'alarma. 

xí mateix, es podran contractar els professionals, de qualsevol titulació, que 
van realitzar les proves selectives 2019 per a l'accés l'any 2020, a places de 
formació sanitària especialitzada i que han superat la puntuació mínima en 
l'exercici. Podran ser contractats sota la modalitat contractual prevista en el Reial 

ecret 1146/2006, de 6 d'octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de 
residència per a la formació d'especialistes en Ciències de la Salut
El contracte que se subscrigui tindrà una durada de tres 
successius períodes de tres mesos, i s'extingirà en el moment en què el 
professional resulti adjudicatari de plaça.». 

2 

Tercer intitulat “Duplicació dels 
l'efecte de valoració de l'experiència professional en els 

Aquells contractes laborals per a persones amb grau, llicenciatura o diplomatura 
que no tinguin l'especialitat així com estudiants d'últim any de formació de les 

de l'àrea sanitària que es formalitzin 
pel Servei de Salut en el període assenyalat en el paràgraf anterior, no es 

en la borsa de treball com a serveis prestats en la categoria o especialitat 

Es modifica el punt Quart, intitulat “Contractació de persones amb un 
licenciatura en Medicina sense títol d'especialista per a la realització de 

afegint el títol i els punts que 

Contractació de persones amb un grau, llicenciatura o diplomatura sense 
la realització de funcions pròpies d'una especialitat” 

, llicenciatura o diplomatura, 
la realització de funcions pròpies 

litzar les proves selectives 2018/2019 de formació 
especialitzada i que hagi superat la puntuació mínima en l'exercici i no 

El contracte anterior estarà subjecte al règim jurídic establert en el Reial decret 
46/2006, de 6 d'octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de 

residència per a la formació d'especialistes en Ciències de la Salut (contracte MIR). 
prorrogables per successius 

mesos, sense perjudici de la seva finalització anticipada una 

ls professionals, de qualsevol titulació, que 
van realitzar les proves selectives 2019 per a l'accés l'any 2020, a places de 
formació sanitària especialitzada i que han superat la puntuació mínima en 

tractual prevista en el Reial 
ecret 1146/2006, de 6 d'octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de 

residència per a la formació d'especialistes en Ciències de la Salut (contracte MIR). 
 mesos prorrogables per 

successius períodes de tres mesos, i s'extingirà en el moment en què el 
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Quart.- S'afegeix un nou
termes: 

«Vuitè bis. Contractació 

1. Per a la contractació d'estudiants de grau, llicenciatura o diplomatura
professions sanitàries no previstes en el punt Vuitè, així com d'estudiants d'últim 
any de l'àrea sanitària de formació professional
subscriurà un contracte laboral de durada determinada
del previst en l'article 15.1.
aprovat per Reial 

 
2. Aquests contractes s'activaran prèvia sol·licitud de la Gerència Territorial

Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals
persones que compleixin els requisits 
posterior contractació.

 
3. La durada 

d’un mes,i en
qualitat de suport i sota supervisió d'un 

 
4. El personal contractat per aquesta modalitat percebrà les retribucions 

corresponents a
aquestes funcions

 
Cinquè.-Es modifica el punt Tretzè intitulat “

«Aquesta Instrucció i la 
mateix dia de la seva publicació en 
Balears. 
 
Les mesures incloses en 
232/2020, de 15 de març
onzè d'aquesta Ordre.
 

Palma, 30 de març de 2020
 
El director general del Servei de Salut
 
 
 
 
Julio Miguel Fuster C

 

S'afegeix un nou punt Vuitè bis que queda redactat en els següents 

Contractació d'estudiants d'altres titulacions. 

Per a la contractació d'estudiants de grau, llicenciatura o diplomatura
professions sanitàries no previstes en el punt Vuitè, així com d'estudiants d'últim 
any de l'àrea sanitària de formació professional en el seu 
subscriurà un contracte laboral de durada determinada, d'auxili sanitari, a l'empara 
del previst en l'article 15.1.a) del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballa
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 

Aquests contractes s'activaran prèvia sol·licitud de la Gerència Territorial
d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals, que l

persones que compleixin els requisits d’aquest apartat per al seu contacte i 
contractació. 

 d'aquests contractes serà de 2 mesos prorrogables
en aquests contractes s'hi haurà d'indicar que es desenvolupen en 

qualitat de suport i sota supervisió d'un professional sanitari.

El personal contractat per aquesta modalitat percebrà les retribucions 
corresponents a aquesta categoria professional durant el temps que exerceixin 
aquestes funcions.» 

Es modifica el punt Tretzè intitulat “Efectes i durada
Instrucció i la seva modificació de 30 de març de 2020

mateix dia de la seva publicació en la pàgina web del Servei de Salut dels Illes 

Les mesures incloses en aquesta Instrucció, que desenvolupen l'Or
232/2020, de 15 de març, resultaran d'aplicació durant el termini 

d'aquesta Ordre.» 

de març de 2020 

El director general del Servei de Salut 

Julio Miguel Fuster Culebras 

3 

bis que queda redactat en els següents 

Per a la contractació d'estudiants de grau, llicenciatura o diplomatura de les 
professions sanitàries no previstes en el punt Vuitè, així com d'estudiants d'últim 

 últim any de formació se 
, d'auxili sanitari, a l'empara 

del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, 
 

Aquests contractes s'activaran prèvia sol·licitud de la Gerència Territorial a la 
, que li remetrà una relació de 

apartat per al seu contacte i 

prorrogables per períodes 
d'indicar que es desenvolupen en 

sanitari. 

El personal contractat per aquesta modalitat percebrà les retribucions 
aquesta categoria professional durant el temps que exerceixin 

Efectes i durada” com es disposa: 
de 30 de març de 2020 tindrà efectes el 

la pàgina web del Servei de Salut dels Illes 

que desenvolupen l'Ordre SND 
resultaran d'aplicació durant el termini establert en el punt 
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