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Secretaria del president
Estudis autonòmics
Direcció i serveis generals de la Conselleria de Presidència
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Elaboració, coordinació i seguiment de projectes estratègics del Govern
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Comunicació i informació institucional
Ordenació, promoció i foment dels mitjans de comunicació social
Serveis de l’advocacia i coordinació de serveis jurídics
Relacions i cooperació amb altres administracions públiques i ens públics i privats
Registre, supervisió i relacions amb associacions i entitats jurídiques
Foment de la participació de centres i cases regionals a les Illes Balears
Foment de la participació ciutadana
Relacions amb el Parlament
Publicacions i Butlletí Oficial de les Illes Balears
Coordinació de l’acció exterior del Govern
Foment i relacions amb comunitats balears radicades a l’exterior
Qualitat al Govern de les Illes Balears
Informació i atenció a la ciutadania
Direcció i serveis generals d’Economia, Hisenda i Innovació
Planificació i ordenació de la política econòmica
Organització i gestió del patrimoni de la comunitat autònoma
Planificació i política pressupostària
Gestió comptable i control intern
Gestió de tresoreria i política financera
Direcció i serveis generals d’Interior
Gestió de recursos humans
Salut i prevenció de riscs laborals a l’Administració
Gestió en matèria de joc
Seguretat als edificis administratius de la CAIB
Activitats classificades i espectacles
Actuació de policies
Emergències
Cooperació i relacions amb els ens territorials i relacions interadministratives
Gestió de les competències de Justícia
Ajuda a les víctimes del delicte
Ordenació, regulació i desenvolupament de les telecomunicacions
Gestió dels sistemes i tecnologies de la informació
Recerca i desenvolupament tecnològic
Innovació tecnològica

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 20573
Decret 59/2009, de 18 de setembre, pel qual es modifica l’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears
La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, disposa a l’art. 51.2 que l’ordenació territorial dels serveis de salut és competència de les comunitats autònomes i s’ha de basar en un concepte integrat d’atenció a la salut.
Per acomplir amb el que disposa l’esmentada Llei s’aprova el Decret 34/1987, de 21 de maig, d’ordenació sanitària de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Aquest Decret aprova la creació de les zones bàsiques de salut, els sectors sanitaris, i les àrees de salut, i crea la Comissió d’Ordenació Sanitària Territorial,
com a òrgan col·legiat amb funcions de proposta i consulta, així com de participació de les diferents administracions públiques implicades en la delimitació de l’estructura sanitària territorial. Atès que l’ordenació sanitària territorial establerta en aquest Decret era provisional, posteriorment, mitjançant el Decret 122/1987, de
30 de desembre, s’aprova amb caràcter definitiu i amb una sèrie de modificacions que afecten algunes zones bàsiques de salut.
La primera modificació provisional de la delimitació territorial de l’ordenació sanitària fou l’any 1992, mitjançant el Decret 42/1992, de 8 de juliol, l’aprovació definitiva de la qual es produeix a través del Decret 80/1992, de 5 de novembre, que a la vegada feia una correcció d’errors.
La Llei 4/1992, de 15 de juliol, de creació del Servei Balear de Salut, derogà el Decret 34/1987 i el Decret 122/1987, excepte pel que es refereix a la delimitació territorial. Per tant, queden subsistents les demarcacions de les zones bàsiques de salut, els sectors sanitaris i les àrees de salut de les Illes Balears.
La segona modificació de la delimitació territorial de l’ordenació sanitària es produeix mitjançant el Decret 31/2001, de 23 de febrer. La modificació afectava algunes zones bàsiques de salut i la integració d’algunes en els sectors sanitaris.
El Decret 122/2002, de 4 d’octubre, aprova la tercera modificació de la delimitació territorial de l’ordenació sanitària. La modificació torna a afectar les zones
bàsiques de salut i la integració d’algunes zones en els sectors sanitaris. En aquest Decret s’aprova un primer annex amb les modificacions i un segon annex amb
un text consolidat de les zones bàsiques de salut de l’illa de Mallorca.
La Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, regula l’ordenació territorial sanitària en el títol VI, i remet expressament la regulació de les àrees
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de salut i les zones bàsiques de salut a un decret de desenvolupament.

qüència, a cada centre de salut.

El Decret 19/2004, de 27 de febrer, pel qual es modifica l’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears, aprova la quarta modificació. De nou la
modificació torna a afectar les zones bàsiques de salut i la integració d’algunes
zones en els sectors sanitaris. En aquest Decret s’aprova un primer annex amb
les modificacions i un segon annex amb un text consolidat de les zones bàsiques
de salut de totes les Illes Balears.

La Comissió d’Ordenació Sanitària Territorial es va reunir en sengles
vegades i, en compliment de les seves funcions, va deliberar respecte al contingut d’aquest text. En el si d’aquesta Comissió ha quedat garantida la participació i l’audiència dels ajuntaments afectats. Els membres que formen la Comissió
acorden en la sessió de dia 9 d’abril (Menorca), de 9 de maig (Mallorca) de
2008, i de dia 18 de juny de 2009 (Eivissa i Formentera), elevar a la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat la corresponent proposta de
regulació de l’ordenació sanitària territorial, que ara s’aprova mitjançant aquest
Decret. Ha quedat, per tant, garantit en el procediment d’elaboració d’aquest
Decret l’audiència de tots els sectors afectats.

L’Ordre de la consellera de Salut i Consum de dia 15 de gener de 2004,
crea la Comissió d’Ordenació Sanitària Territorial de les Illes Balears. Aquesta
Ordre va dirigida a la creació d’un òrgan participatiu que garanteix l’audiència
dels ens territorials afectats per un canvi en l’ordenació sanitària territorial, i
queda assegurada la participació de les entitats territorials afectades en el procediment d’elaboració de les diferents normes reglamentàries que duen a terme
l’ordenació sanitària territorial.
Després de la reunió d’aquesta Comissió en data 29 d’abril de 2005, es va
aprovar la cinquena modificació de les zones bàsiques de salut, mitjançant
Decret 124/2005, de 9 de desembre, pel qual es modifica l’ordenació sanitària
territorial, i que afecta les zones bàsiques de salut de les illes d’Eivissa i
Formentera. En aquest Decret s’aprova un primer annex amb les modificacions
i un segon annex amb el text consolidat de les zones bàsiques de salut de les Illes
d’Eivissa i Formentera.
Posteriorment, s’aprova la sisena modificació, mitjançant Decret 37/2006,
de 7 d’abril, pel qual es modifica l’ordenació sanitària territorial. En aquest
Decret s’aprova un primer annex amb les modificacions i un segon annex amb
el text consolidat de les zones bàsiques de salut de l’illa de Mallorca.
Tenint en compte l’existència de la nombrosa normativa en vigor en matèria d’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears, es fa necessària una acció
normativa tendent a unificar en un sol text tota la regulació existent en aquesta
matèria; per això, a l’hora d’elaborar aquest Decret s’ha tengut en compte la
regulació que es conté a les normes abans esmentades.
Les novetats més importants a destacar en el text són les següents:
En primer lloc, s’inclou una nova nomenclatura per als sectors sanitaris de
l’Àrea de Salut núm.1 de l’illa de Mallorca, cada un dels quals disposa d’un hospital, amb la denominació següent: Sector Sanitari Llevant, Sector Sanitari
Tramuntana, Sector Sanitari Ponent i Sector Sanitari Migjorn.
D’aquesta manera, es pretén donar una definició més concreta i apropiada als sectors, alhora que se’ls facilita una millor identificació.
Per altra part, pel que fa a l’Àrea de Salut núm. 3 de l’illa d’EivissaFormentera, atesa la creació d’un nou hospital a l’illa de Formentera per garantir l’atenció hospitalària de la població compresa en el seu territori, es fa necessari configurar l’illa com un nou sector sanitari, de manera que constitueixi una
estructura funcional per a la coordinació dels recursos sanitaris de les zones
bàsiques de salut del mateix sector; en concret, de la Zona Bàsica de Salut núm.
1 de Formentera, que és l’única zona bàsica de salut inclosa en el sector de referència.
D’aquesta manera, es dóna compliment a la previsió inclosa a l’article
25.2 del Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ens
públic Servei de Salut de les Illes Balears, en què es disposa que cada sector ha
de tenir un hospital de referència d’entre els inclosos en la xarxa hospitalària
d’utilització pública.
Així mateix, la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, disposa a l’article 89.3 que les àrees de salut es poden organitzar territorialment en
sectors sanitaris, que han de constituir una estructura funcional per a la coordinació dels recursos sanitaris de les zones bàsiques de salut.
I, en concret, l’article 89.2 de la mateixa Llei disposa que les circumstàncies singulars i la doble insularitat de l’illa de Formentera han de ser considerades per l’Administració sanitària en la planificació i la gestió de l’assistència
sanitària.
Finalment, es creen noves zones bàsiques de salut i es rezonifiquen algunes de les existents, alhora que s’aprofita per canviar-ne algunes denominacions, la qual cosa permet una redistribució de les targetes sanitàries per tal de
poder abordar l’increment demogràfic present i futur de determinades zones,
dotar-les de les infraestructures sanitàries necessàries i aconseguir una distribució més equitativa del nombre de pacients assignats a cada zona i, en conse-

D’altra banda, també consta a l’expedient que, el dia 15 de juliol de 2009,
el Consell de Salut de les Illes Balears, òrgan de participació i consulta, deliberà sobre aquest text, i l’acceptà per unanimitat. S’ha de tenir en compte que l’audiència d’aquest òrgan és preceptiva en aquesta matèria, d’acord amb el que disposa l’art. 1.2.i) del Decret 44/2004, de dia 14 de maig, pel qual s’estableix el
seu règim i funcionament.
Analitzada la proposta de la Comissió d’Ordenació Sanitària Territorial,
així com el parer del Consell de Salut; tenint en compte els criteris d’ordenació
sanitària territorial establerts a la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes
Balears; atesa la necessitat d’unificar la normativa existent en matèria d’ordenació sanitària territorial, i la necessitat d’apropar els serveis d’Atenció Primària
als ciutadans, es fa necessària i imprescindible una nova regulació de l’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears.
Per això, a proposta del conseller de Salut i Consum, i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de dia 18 de setembre de 2009,
DECRET
Article únic
1. Es crea el Sector Sanitari de Formentera, amb la zona bàsica de salut
de Formentera, la qual s’elimina del Sector Sanitari Eivissa-Formentera, on
estava anteriorment assignada.
2. S’inclou una nova nomenclatura per als sectors sanitaris de l’Àrea de
Salut núm.1, de l’illa de Mallorca, cada un dels quals disposa d’un hospital, amb
els termes següents:
Sector sanitari Llevant, anteriorment Sector Sanitari núm.1 Manacor,
que disposa de l’Hospital de Manacor.
Sector sanitari Tramuntana, anteriorment Sector Sanitari núm. 2
Inca, que disposa de l’Hospital d’Inca.
Sector sanitari Ponent, anteriorment Sector Sanitari núm. 3 de
Palma, que disposa de l’Hospital Son Dureta.
Sector sanitari Migjorn, anteriorment Sector Sanitari núm. 4 de
Palma, que disposa de l’Hospital Son Llàtzer.
3. S’aprova la modificació de l’ordenació sanitària territorial de les
Illes Balears, regulada pel Decret 34/1987, de 21 de maig, i aprovada definitivament pel Decret 122/1987, de 30 de desembre (modificats pel Decret
31/2001, de 23 de febrer; el Decret 122/2002, de 4 d’octubre; el Decret 19/2004,
de 27 de febrer; el Decret 124/2005, de 9 de desembre; i el Decret 37/2006, de
7 d’abril), que figura a l’annex I d’aquest Decret.
4. S’aprova el text consolidat de l’ordenació sanitària territorial de les
Illes Balears que figura a l’annex II d’aquest Decret.
5. La població de cada sector sanitari pot ser adscrita a un altre hospital en el cas que la demanda així ho aconselli. L’Hospital Universitari de Son
Dureta es constitueix, a més, com a hospital de referència de tota la comunitat
autònoma.
Disposició derogatòria única
Queden derogades les disposicions següents:
- L’annex II del Decret 19/2004, de 27 de febrer, l’apartat relatiu a l’illa
de Menorca.
- L’annex II del Decret 124/2005, de 9 de desembre, relatiu a les zones
bàsiques de salut de les illes d’Eivissa i Formentera.
- L’annex II del Decret 37/2006, de 7 d’abril, relatiu a les zones bàsiques
de salut de l’illa de Mallorca.
Disposició final única
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Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
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en direcció a la rotonda), carrer d’Uruguai, carrer de Guillem Forteza, carrer de
Miquel Arcas, carrer d’Alfons el Magnànim, carrer de 31 de Desembre fins a
l’av. del Comte de Sallent.
Centre de salut al carrer de l’Emperadriu Eugènia, 2, de Palma.

Palma, 18 de setembre de 2009
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

a) Es canvia el nom de la zona bàsica de salut Aragó per zona bàsica de
salut Son Rutlan.
b) Es crea la zona bàsica de salut Son Gelabert, amb els límits següents:

El conseller de Salut i Consum
Vicenç Thomàs Mulet

ANNEX I
1. ZONA BÀSICA DE SALUT QUE ES MODIFICA I ES CREA AL
MUNICIPI DE MANACOR.
a) Es modifiquen els límits de l’anterior zona bàsica de salut de Manacor,
que passa a denominar-se zona bàsica de salut sa Torre, amb els termes
següents:
ZBS SA TORRE:
Comprèn la part occidental del terme municipal i de la ciutat de Manacor.
Inclou el nucli de Son Macià. Els límits són: camí de Conilles (Ma-3322) fins al
límit del terme municipal, límit del terme municipal de Petra, límit del terme
municipal de Vilafranca de Bonany, límit del terme municipal de Felanitx fins a
la carretera Manacor-4014, per aquesta carretera Ma-4014 fins a Son Forteza,
des de Son Forteza per la carretera de Cales (Ma- 4015) fins a Manacor; ronda
del Port, carrer d’en Colom, avinguda des Torrent, carrer d’en Jaume Domenge,
carrer d’en Joan Segura, carrer d’A. Rosselló, plaça de sa Bassa, carrer d’en
Francesc Gomila, plaça de s’Abeurador, carrer d’en Modest Codina i camí de
Conilles.
Centre de salut sa Torre, carrer de Simó Tort, s/n, Manacor.
b) Es crea la zona bàsica de salut Na Camel·la, amb els límits següents:
ZBS NA CAMEL·LA:
Comprèn la part oriental del terme municipal i de la ciutat de Manacor. Els
límits són: Camí de Conilles (Ma-3322) fins al límit del terme municipal, límit
del terme municipal de Petra, límit del terme municipal de Sant Llorenç des
Cardassar fins al límit assenyalat per a la ZBS Porto Cristo (es pot tenir com a
fita el puig de na Mancada), des d’aquest punt fins a la carretera Ma-4020
(Manacor – Porto Cristo) i fins a la cruïlla amb el camí de Rafal Pudent, fins a
la carretera de Cales (Ma-4015) fins a Manacor; Ronda del Port, carrer d’en
Colom, avinguda des Torrent, carrer d’en Jaume Domenge, carrer d’en Joan
Segura, carrer d’A. Rosselló, plaça de sa Bassa, carrer d’en Francesc Gomila,
plaça de s’Abeurador, carrer d’en Modest Codina i camí de Conilles.
Centre de salut Na Camel·la, Manacor.
2. ZONES BÀSIQUES DE SALUT QUE ES MODIFIQUEN I ES
CREEN AL MUNICIPI DE PALMA:
a) Es modifiquen els límits de les zones bàsiques de salut Camp Rodó,
Escorxador i Arquitecte Bennázar, amb els termes següents:
ZBS ARQUITECTE BENNÁZAR:
Límits: avinguda de Joan March Ordinas, carrer de 31 de Desembre, carrer de Rosselló i Caçador, carrer de l’Arxiduc Lluís Salvador, carrer d’Henri
Dunant, carrer de Miguel Fleta, autopista de via de cintura, carrer d’Aragó, carrer de Jaume Balmes, carrer de Jacint Verdaguer i carrer d’Eusebi Estada fins a
l’av. de Joan March.
Centre de salut al carrer d’Arquitecte Bennázar, 9, de Palma.
ZBS CAMP RODÓ:
Límits: carrer de Miquel Arcas, carrer de Guillem Forteza, carrer
d’Uruguai, carrer de Salvador Dalí (fins al pont de sa Riera), torrent de sa Riera,
TERME MUNICIPAL de Puigpunyent, TERME MUNICIPAL d’Esporles,
TERME MUNICIPAL de Valldemossa, TERME MUNICIPAL de Bunyola, carretera de Sóller (Ma-11), carrer d’Alfons el Magnànim fins a la confluència del
carrer de Miquel Arcas.
Centre de salut a la carretera de Valldemossa, 71, de Palma.
ZBS S’ESCORXADOR:
Límits: avinguda del Comte de Sallent, avinguda d’Alemanya, avinguda
de Portugal, carrer de Miquel del Sants Oliver, torrent de sa Riera (des del velòdrom fins al pont del carrer de Salvador Dalí), carrer de Salvador Dalí (una part

ZBS SON GELABERT:
Límits: carrer de Miguel Fleta, carrer d’Henri Dunant, carrer de l’Arxiduc
Lluís Salvador, carrer de Rosselló i Caçador, carrer d’Alfons el Magnànim, carretera de Sóller (Ma-11) fins a la confluència amb el torrent de Barbarà, torrent
de Barbarà fins a les vies dels FCM enllaçant amb el carrer de Miguel Fleta.
Centre de salut a Son Gelabert, Palma.
3. ZONES BÀSIQUES DE SALUT QUE ES MODIFIQUEN A
l’ILLA DE MENORCA:
a) Es modifiquen els límits de les zones bàsiques de salut Dalt Sant Joan
i Capdecreus. La zona bàsica de salut Capdecreus passa a denominar-se zona
bàsica de salut Verge del Toro:
ZBS DALT SANTJOAN:
Comprèn el terme municipal de Maó, inclou els nuclis de Llucmassanes i
de Sant Climent, i se n’exclou la part oriental d’aquest terme municipal que es
descriu a la ZBS 2. VERGE DEL TORO. Inclou, també, tot el terme municipal
de Sant Lluís.
Centre de salut Dalt Sant Joan, carrer de Fornells, 106, Maó.
ZBS VERGE DEL TORO:
Comprèn la part oriental del terme municipal de Maó, amb la delimitació
següent: límit del terme municipal des Castell; límit del terme municipal de Sant
Lluís fins al creuer amb la carretera ME-702 (de Maó a Sant Lluís); carretera
ME-702 (direcció nord); avinguda de Josep Anselm Clavé, carrer de Sant Josep,
carrer de Sant Jordi, carrer del Bastió, plaça del Bastió, carrer des Rector Mort,
carrer de Sant Jaume, carrer des Frares, Pla des Monestir, costa des Muret, costa
des General i moll de Llevant fins a la costa de Llevant. Inclou, també, tot el
terme municipal des Castell.
Centre de salut Verge del Toro, carrer de Barcelona, 9, Maó.
ANNEX 2
PLA DIRECTOR D’ORDENACIÓ SANITÀRIA TERRITORIAL
DE LES ILLES BALEARS
AREES DE SALUT
1.
2.
3.
3.1
3.2

ILLA DE MALLORCA
ILLA DE MENORCA
ILLES D’EIVISSA I DE FORMENTERA
Illa d’Eivissa
Illa de Formentera

SECTORS SANITARIS
1. ILLA DE MALLORCA
1.1
SECTOR SANITARI DE LLEVANT – disposa de l’Hospital
Comarcal de Manacor
(comprèn 9 zones bàsiques de salut)
1.2 SECTOR SANITARI DE TRAMUNTANA – disposa de l’Hospital
Comarcal d’Inca
(comprèn 7 zones bàsiques de salut)
1.3
SECTOR SANITARI DE PONENT – disposa de l’Hospital
Universitari Son Dureta
(comprèn 17 zones bàsiques de salut)
1.4 SECTOR SANITARI DE MIGJORN – disposa de l’Hospital Son
Llàtzer.
(comprèn 15 zones bàsiques de salut)
2. ILLA DE MENORCA
2.1 SECTOR SANITARI ILLA DE MENORCA – disposa de l’Hospital
General Mateu Orfila
(comprèn 5 zones bàsiques de salut)
3. ILLES D’EIVISSA I DE FORMENTERA
3.1 SECTOR SANITARI ILLA D’EIVISSA – disposa de l’Hospital Can
Misses
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(comprèn 7 zones bàsiques de salut)
3.2
SECTOR SANITARI ILLA DE FORMENTERA – disposa de
l’Hospital de Formentera.
(comprèn 1 zona bàsica de salut)

Comprèn les ZONES BÀSIQUES DE SALUT següents:
1.1.1 ZBS SA TORRE - Manacor
Comprèn la part occidental del terme municipal i de la ciutat de Manacor.
Inclou el nucli de Son Macià. Els límits són: camí de Conilles (Ma-3322) fins al
límit del terme municipal, límit del terme municipal de Petra, límit del terme
municipal de Vilafranca de Bonany, límit del terme municipal de Felanitx fins a
la carretera Ma-4014, per aquesta carretera Ma-4014 fins a Son Forteza, des de
Son Forteza per la carretera de Cales (Ma- 4015) fins a Manacor; ronda del Port,
carrer d’en Colom, avinguda des Torrent, carrer d’en Jaume Domenge, carrer
d’en Joan Segura, carrer d’A. Rosselló, plaça de sa Bassa, carrer d’en Francesc
Gomila, plaça de s’Abeurador, carrer d’en Modest Codina i camí de Conilles.
Centre de salut sa Torre, carrer de Simó Tort, 21, Manacor.
1.1.2 ZBS NA CAMEL·LA - Manacor
Comprèn la part oriental del terme municipal i de la ciutat de Manacor.
Els límits són: camí de Conilles (Ma-3322) fins al límit del terme municipal,
límit del terme municipal de Petra, límit del terme municipal de Sant Llorenç
des Cardassar fins al límit assenyalat per a la ZBS Porto Cristo (es pot tenir com
a fita el puig de Na Mancada), des d’aquest punt fins a la carretera Ma 4020
(Manacor – Porto Cristo) i fins a la cruïlla amb el camí de Rafal Pudent, fins a
la carretera de Cales (Ma-4015) fins a Manacor; Ronda del Port, carrer d’en
Colom, avinguda des Torrent, carrer d’en Jaume Domenge, carrer d’en Joan
Segura, carrer d’A. Rosselló, plaça de sa Bassa, carrer d’en Francesc Gomila,
plaça de s’Abeurador, carrer d’en Modest Codina i camí de Conilles.
Centre de salut Na Camel·la, Manacor.
1.1.3 ZBS PORTO CRISTO - Manacor
Els límits són les extensions territorials dels nuclis costaners de població
del terme municipal de Manacor, que de ronda sud són: s’Illot, Cala Morlanda,
Porto Cristo, Cala Anguila, Cala Mendia, Estany d’en Mas, Cales de Mallorca i
Cala Murada. La demarcació és el límit del terme municipal de Felanitx; la carretera MA-4014, des del límit del TERME MUNICIAPL fins a Son Forteza; la
carretera MA-4015 des de Son Forteza fins al creuer de Rafal Pudent; el camí
de Rafal Pudent fins al creuer amb la carretera MA-4020; i des d’aquí, en línia
perpendicular, fins al límit del terme municipal amb el terme de Sant Llorenç
des Cardassar.
Centre de salut Porto Cristo, carrer de Muntaner, 45 /Villalonga, 6, Porto
Cristo, Manacor.
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1.1.10 ZBS XALOC
Comprèn els termes municipals de Campos i de ses Salines.
Centre de salut Xaloc, carrer des Tren, 4, Campos.

ÀREA DE SALUT NÚMERO 1 DE L’ILLA DE MALLORCA
1.1 SECTOR SANITARI DE LLEVANT
Disposa de l’Hospital Comarcal de Manacor, carretera Port d’Alcúdia,
km 1, Manacor.
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1.2 SECTOR SANITARI DE TRAMUNTANA
Disposa de l’Hospital Comarcal d’Inca, carretera vella de Llubí, s/n,
Inca.
Comprèn les següents ZONES BÀSIQUES DE SALUT:
1.2.1 ZBS ES BLANQUER
Els límits són les extensions territorials dels municipis i nuclis de població
de Biniamar (TERME MUNICIPAL de Selva), de Lloseta, de Mancor de la Vall
i la part occidental del terme municipal d’Inca que a continuació es descriu. Pel
que fa referència a la part occidental del terme municipal d’Inca, la delimitació
és la següent: límits dels termes municipals de Costitx, de Sencelles, de
Binissalem, de Lloseta i de Selva fins al creuer amb la carretera MA-2112 (de
Mancor); carretera MA-2112 fins a l’altura del Parc des Serral i fins al carrer de
Santiago Ramon y Cajal; carrer del Teatre, plaça d’Espanya, carrer de ca
l’Estrella, carrer de la Pau, carrer de Sant Francesc, carrer de Blanquerna, carrer de Mariano Payeras, avinguda de Jaume I fins a la rotonda de la carretera
MA-3240 (de Sineu), carretera MA-3240 fins al límit del terme municipal amb
el municipi de Costitx.
Centre de salut es Blanquer, carrer de castell de Bellver, s/n, Inca.
1.2.2 ZBS SO NA MONDA
Els seus límits són les extensions territorials dels municipis i nuclis de
població de Selva, de Caimari (TERME MUNICIPAL de Selva), de Moscari
(TERME MUNICIPAL de Selva), de Binibona (TERME MUNICIPAL de
Selva), d’Escorca i la part oriental del municipi d’Inca que a continuació es
descriu. Pel que fa referència a la part oriental del terme municipal d’Inca, la
delimitació és la següent: límits dels termes municipals de Sineu, de Llubí, de
sa Pobla, de Búger i de Selva fins al creuer amb la carretera MA-2112 (de
Mancor); carretera MA-2112 fins a l’altura del Parc des Serral fins al carrer de
Santiago Ramón y Cajal; carrer del Teatre, plaça d’Espanya, carrer de Ca
l’Estrella, carrer de la Pau, carrer de sant Francesc, carrer de Blanquerna, carrer
de Mariano Payeras, avinguda de Jaume I fins a la rotonda de la carretera MA3240 (a Sineu), carretera MA-3240 fins al límit del terme municipal amb el
municipi de Costitx.
Centre de salut So na Monda, carrer de Bisbe Morro, s/n, Inca.
1.2.3 ZBS ES RAIGUER
Comprèn els termes municipals de Binissalem, d’Alaró, de Consell i de
Sencelles.
Centre de salut des Raiguer, carrer de Sant Sebastià, 1 de Binissalem.
1.2.4 ZBS DES PLA
Comprèn els termes municipals de Sineu, de Costitx, de Lloret de
Vistalegre, de Llubí i de Maria de la Salut.
Centre de salut des Pla, carrer de Bernadí Coll, 1, Sineu.

1.1.4 ZBS CAPDEPERA
Comprèn el terme municipal de Capdepera.
Centre de salut Capdepera, carrer Nou, 12, Capdepera.

1.2.5 ZBS TORRENT DE SANT MIQUEL
Comprèn els termes municipals de sa Pobla, de Campanet i de Búger.
Centre de salut torrent de Sant Miquel, plaça des Mercat, s/n, sa Pobla.

1.1.5 ZBS NUREDDUNA
Comprèn el terme municipal d’Artà.
Centre de salut Nuredduna, carrer de Trespolet, 3, Artà

1.2.6 ZBS DE MARINES
Comprèn els termes municipals de Muro i de Santa Margalida.
Centre de salut de Marines, carrer dels Sants Apòstols, s/n, Muro.

1.1.6 ZBS LLEVANT
Comprèn els termes municipals de Son Servera i de Sant Llorenç des
Cardassar.
Centre de salut Llevant, carrer des Cos, 35, Son Servera.
1.1.7 ZBS SES ROQUES LLISES
Comprèn els termes municipals de Vilafranca de Bonany, de Montuïri, de
Petra, de Porreres, d’Ariany i de Sant Joan.
Centre de salut ses Roques Llises, carrer de Costa i Llobera, 4, Vilafranca
de Bonany.
1.1.8 FELANITX
Comprèn el terme municipal de Felanitx.
Centre de salut Felanitx, avinguda Argentina, 40, Felanitx.
1.1.9 SANTANYÍ
Comprèn el terme municipal de Santanyí.
Centre de salut Santanyí, carretera de Cala Figuera, s/n, Santanyí.

1.2.7 ZBS SAFRÀ
Comprèn el terme municipal d’Alcúdia.
Centre de salut Safrà, carrer de Formentera, 3, Alcúdia.
1.2.8 ZBS POLLENÇA
Comprèn el terme municipal de Pollença.
Centre de salut de Pollença, carrer des Bisbe Desbach, s/n, Pollença.
1.3 SECTOR SANITARI DE PONENT
Disposa de l’Hospital Universitari Son Dureta, carrer d’Andrea Doria,
s/n, Palma.
Comprèn les següents ZONES BÀSIQUES DE SALUT:
1.3.1 ZBS ARQUITECTE BENNÁZAR
Límits: avinguda de Joan March Ordinas, carrer de 31 de Desembre, carrer de Rosselló i Caçador, carrer de l’Arxiduc Lluís Salvador, carrer d’Henri
Dunant, carrer de Miguel Fleta, autopista de via de cintura, carrer d’Aragó, car-

10

BOIB

Num. 141

rer de Jaume Balmes, carrer de Jacint Verdaguer i carrer d’Eusebi Estada fins a
l’av. Joan March.
Centre de salut al carrer d’Arquitecte Bennázar, 9, de Palma.
1.3.2 ZBS CAMP RODÓ
Límits: carrer de Miquel Arcas, carrer de Guillem Forteza, carrer
d’Uruguai, carrer de Salvador Dalí (fins al pont de sa Riera), torrent de sa Riera,
TERME MUNICIPAL de Puigpunyent, TERME MUNICIPAL d’Esporles,
TERME MUNICIAPL de Valldemosa, TERME MUNICIPAL de Bunyola, carretera de Sóller (Ma-11), carrer d’Alfons el Magnànim fins a la confluència del
carrer de Miquel Arcas.
Centre de salut a la carretera de Valldemosa, 61, de Palma.
1.3.3 ZBS S’ESCORXADOR
Límits: avinguda del Comte de Sallent, avinguda d’Alemanya, avinguda
de Portugal, carrer de Miquel del Sants Oliver, torrent de sa Riera (des del velòdrom fins al pont del carrer de Salvador Dalí), carrer de Salvador Dalí (una part
en direcció a la rotonda), carrer d’Uruguai, carrer de Guillem Forteza, carrer de
Miquel Arcas, carrer d’Alfons el Magnànim, carrer de 31 de Desembre fins a
l’av. del Comte de Sallent.
Centre de salut al carrer de l’Emperadiu Eugènia, 4, de Palma.
1.3.4 ZBS SON GELABERT
Límits: carrer de Miguel Fleta, carrer d’Henri Dunant, carrer de l’Arxiduc
Lluís Salvador, carrer de Rosselló i Caçador, carrer d’Alfons el Magnànim, carretera de Sóller (Ma-11) fins a la confluència amb el torrent de Barbarà, torrent
de Barbarà fins a les vies dels FCM enllaçant amb el carrer de Miguel Fleta.
Centre de salut a Son Gelabert, Palma.
1.3.5 ZBS SANTA CATALINA
Límits: av. d’Argentina, carrer d’Indústria, carrer de la Llibertat, carrer de
Dragonera, av. de Picasso, carrer de Veneçuela, carrer d’Andrea Doria, plaça des
Pont, carrer de Sant Magí.
Centre de salut Santa Catalina, plaça Pau Casals, s/n, Palma.
1.3.6 ZBS SON CLADERA
Límits: via fèrria Palma – Inca, camí d’en Maiol, camí de Son Colam,
límit amb els termes municipals de Marratxí i de Bunyola (en gran part és el torrent Gros) fins a la cruïlla amb la carretera Ma-11 (de Sóller), carretera Ma-11
fins a la cruïlla amb el torrent Barbarà, torrent Barbarà fins a la línia fèrria Palma
– Inca.
Centre de salut Son Cladera, camí de son Cladera, s/n, Palma.
1.3.7 ZBS SON RUTLAN
Límits: via de cintura Ma-20, via fèrria Palma-Inca, camí d’en Maiol,
camí de Son Colam, torrent Gros (TERME MUNICIPAL de Marratxí) fins a
l’altura de les cases de Son Ametler, carrer de Mestre Chapí, carrer d’Heura, carrer del Pare Joan Crespí, via de cintura Ma-20.
Centre de salut Son Rutlan, carrer de Cala Figuera, 4, de Palma.
1.3.8 ZBS SON SERRA – LA VILETA
Límits del municipi de Palma: torrent de sa Riera fins al límit del TERME
MUNICIPAL de Palma, límits dels termes municipals d’Esporles, de
Banyalbufar, d’Estellencs, de Calvià, camí del Coll de sa Creu (Ma-1043), camí
dels Reis fins al torrent de sa Riera.
Inclou també el terme municipal de Puigpunyent.
Centre de salut Son Serra– la Vileta, travessa de Matamussinos, s/n,
Palma.
1.3.9 ZBS SON PISÀ
Límits: carrer de la Llibertat, carrer de Dragonera, plaça de Llaç Blau, av.
de Picasso, carrer de Veneçuela, carrer d’Andrea Doria, camí de Gènova, camí
dels Reis, torrent de sa Riera, camí de Jesús, carrer de Jesús, carrer d’Andreu
Torrens, carrer del Dr. Gómez Ulla, carrer de Gabriel Miró, carrer de Niceto
Alcalá Zamora, fins a la cruïlla amb el carrer de la Llibertat.
Centre de salut Son Pisà, carrer de Vicenç Joan Rosselló i Ribas, 65, de
Palma.
1.3.10 ZBS VALLDARGENT
Límits: avinguda de Portugal, avinguda d’Alemanya fins a la cruïlla amb
el carrer de Jesús, carrer de Jesús fins a la cruïlla del carrer d’Andreu Torrens,
carrer d’Andreu Torrens, carrer del doctor Gómez Ulla, plaça de Barcelona, carrer de Niceto Alcalá Zamora, carrer de la Llibertat, carrer d’Indústria, avinguda
Argentina, ronda de Migjorn, torrent de sa Riera fins a av. de Portugal.
Centre de salut de Valldargent, carrer de Valldargent, 46, Palma.
1.3.11 ZBS CASA DE LA MAR
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Límits: carrer d’Antoni Maura, plaça de la Reina, carrer de Conquistador,
carrer de la Victòria, carrer del Palau Reial, plaça de Cort, carrer de Colom,
plaça del Marquès del Palmer, plaça Major, carrer de Sant Miquel, avinguda del
Comte de Sallent, avinguda d’Alemanya, avinguda de Portugal, torrent de sa
Riera, ronda de Migjorn, carrer de Sant Magí, plaça des Pont, carrer d’Andrea
Doria, carrer de Son Armadans, carrer del Soldat Marroig, carrer de Santa Rita,
carrer de Drecera, carrer de Lacy, carrer de Dos de Maig, carrer Duc, torrent del
Mal Pas, Can Barbarà, avinguda de Gabriel Roca (passeig Marítim), passeig de
Sagrera. Moll Vell i camí de s’Escollera.
Centre de salut Casa de la Mar, Passeig de s’Escollera, 7, Palma.
1.3.12 ZBS SANT AGUSTÍ – CAS CATALÀ
Límits: Can Barbarà, torrent del Mal Pas, límit del bosc del castell de
Bellver, carrer d’Andrea Doria, carrer de les Illes Balears, camí de Gènova (pont
sobre via cintura), camí del Coll de sa Creu fins al límit del TERME MUNICIPAL amb el municipi de Calvià, límit terme municipal amb Calvià, carrer de
Calvià, avinguda Joan Miró, carrer de l’Alferes González Porcel, carrer de
Nicolau Alemany, carrer de Guillem Díaz, avinguda Joan Miró, Son Vent, carretera al dic de l’oest, avinguda Gabriel Roca fins a Can Barbarà.
Centre de salut Sant Agustí – Cas Català, carrer de Nicolau Alemany, 1,
Palma.
1.3.13 ZBS SANTA PONÇA
Comprèn les extensions territorials dels nuclis de població del terme
municipal de Calvià següents: de Santa Ponça, de Costa de la Calma, de la
Urbanització Galatzó, de Peguera, des Capdellà, de Calvià (poble) i del Toro.
Centre de salut Santa Ponça, carrer del Riu Sil, 25, Calvià.
1.3.14 ZBS NA BURGUESA
Comprèn les extensions territorials dels nuclis de població del terme
municipal de Calvià següents: de Cas Català, d’Illetes, de Portals Nous, de
Bendinat, de Son Caliu, de la Costa d’en Blanes, de Sol de Mallorca, de
Palmanova, de Magaluf, de sa Porrassa i de Son Ferrer.
Centre de salut Na Burguesa, Palmanova, Calvià.
1.3.15 ZBS TRAMUNTANA
Comprèn els termes municipals d’Esporles, de Banyalbufar, d’Estellencs
i de Valldemosa.
Centre de salut Tramuntana, carrer del Quarter, 24, Esporles
1.3.16 ZBS PONENT
Comprèn el terme municipal d’Andratx.
Centre de salut Ponent, carrer del General Riera, 65, Andratx.
1.4 SECTOR SANITARI DE MIGJORN
Disposa de la Fundació Hospital Son Llàtzer, carretera de Manacor, km
4, Palma.
Comprèn les següent ZONES BÀSIQUES DE SALUT:
1.4.1 ZBS COLL D’EN RABASSA
Límits: carrer de Sant Joan de Déu, camí de Can Pastilla fins a l’altura de
Son Mosson Jove, límits de l’aeroport de Son Sant Joan, camí de Son Banya,
carretera de Llucmajor, camí vell de Llucmajor, autopista de Llevant fins al
Portitxol, carrer de Joan Maragall, passeig Bartomeu Barceló i Mir, carrer de la
Sirena, carrer del Marquès de la Romana, carrer del Vicari Joaquim Fuster, carrer de Jaume Pomar i Fuster, carrer 174, carrer dels Esculls, Torre d’en Pau, carrer de l’illa d’Elba, passeig Cala Gamba.
Centre de salut Coll d’en Rabassa, carrer de Vicenç Tofiño, 34, Palma.
1.4.2 ZBS POLÍGON LLEVANT
Límits autovia de Llevant, avinguda de Gabriel Alomar i Villalonga, carrer de Pérez Galdós, carrer de Joan Alcover, carrer de Manacor, camí vell de
Sineu, torrent Gros, carretera de Manacor, autovia de Llevant.
Centre de salut Emili Darder, avinguda de Puerto Rico, s/n, Palma.
1.4.3 ZBS ESCOLA GRADUADA
Límits: autovia de Llevant, avinguda Gabriel Alomar i Villalonga, carrer
de Pérez Galdós, carrer de Joan Alcover, carrer de Francesc Barceló i Combis,
plaça de Francesc García Orell, carrer de Nicolau de Pacs, carrer d’Aragó, carrer de Jaume Balmes, carrer de Jacint Verdaguer, carrer de Gabriel Maura, carrer del Marquès de la Fontsanta, plaça d’Espanya, avinguda de Joan March
Ordinas, carrer de Sant Miquel, plaça Major, plaça del Marquès del Palmer, carrer de Colom, plaça de Cort, carrer de Palau Reial, carrer de la Victòria, carrer
de Conquistador, plaça de la Reina, carrer d’Antoni Maura, autovia de Llevant.
Centre de salut Escola Graduada, carrer del Socors, 36-38, Palma.
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1.4.4 ZBS RAFAL NOU
Límits: TERME MUNICIPAL de Marratxí (torrent Gros, altura Son
Ametler), camí vell de Sineu, via de cintura Ma-20, carrer de Pare Joan Crespí,
carrer d’Heura, carrer de Mestre Chapí, Son Ametler, torrent Gros ( TERME
MUNICIPAL de Marratxí).
Centre de salut Rafal Nou, carrer de Mestre Perosi, 13, Palma.
1.4.5 ZBS PERE GARAU
Límits: carrer d’Aragó, carrer de Nicolau de Pacs, plaça de Francesc
García Orell, carrer de Francesc Barceló i Combis, carrer de Manacor, carrer
dels Reis Catòlics, plaça del Tinent Coronel Franco, carrer del Metge Josep
Darder, carrer d’Aragó.
Centre de salut Pere Garau, carrer de Joan Bauçà, 50, de Palma.
1.4.6 ZBS SON FERRIOL
Límits: torrent Gros, TERME MUNICIPAL de Marratxí, TERME
MUNICIPAL de Santa Maria del Camí, TERME MUNICIPAL de Santa
Eugènia, TERME MUNICIPAL d’Algaida, TERME MUNICIPAL de
Llucmajor, camí de Son Oliveret, camí de Son Oliver, camí de la Síquia (canal
de Sant Jordi), límit exterior aeroport Son Sant Joan, carretera de Llucmajor,
camí vell de Llucmajor, torrent Gros.
Centre de salut Son Ferriol, carrer de Margalida Monlau, s/n, Palma.
1.4.7 ZBS SON GOTLEU
Límits: via de cintura Ma-20, carrer de Manacor, carrer dels Reis Catòlics,
plaça de Tinent Coronel Franco, carrer dels Reis Catòlics, Carrer d’Aragó fins a
via de cintura Ma-20.
Centre de Salut Son Gotleu, camí de son Gotleu, 83, Palma.
1.4.8 ZBS PLATJA DE PALMA
Límits: carrer de Sant Joan de Déu, camí de Can Pastilla, autopista de
Llevant, camí de Son Fangos, camí de Can Capó, camí de la Síquia, camí de Son
Oliver, camí de Son Oliveret, TERME MUNICIPAL de Llucmajor fins a la mar,
i al costat sud-oest amb la mar fins a arribar a Cala Gamba (carrer de Sant Joan
de Déu).
Centre de salut Platja de Palma, carrer de Singladura, 10, Palma.
1.4.9 ZBS SANTA MARIA DEL CAMÍ
Comprèn els termes municipals de Santa Maria del Camí, de Santa
Eugènia, de Bunyola.
Centre de salut del Camí, plaça d’Espanya,1, de Santa Maria del Camí.
1.4.10 ZBS TRENCADORS
Comprèn la part costanera del terme municipal de Llucmajor. Els seus
límits són: torrent dels Jueus, camí de Cas Ciutadà, carretera Ma-6020A, camí
des Palmer, camí de sa Torre, camí de sa Caseta, camí de s’Àguila, camí des
Palmer cap a Capocorp Vell, carretera militar (circuït estratègic) fins al cap
Blanc, i la mar (part de ponent).
Centre de salut a l’Arenal, carrer de Terral, 37.b, Arenal de Llucmajor.
1.4.11 ZBS MIGJORN
Comprèn els termes municipals de Llucmajor (se n’exclou la zona delimitada en la descripció de la ZBS Trencadors) i d’Algaida.
Centre de salut Migjorn, carrer d’Antoni Maura, s/n de Llucmajor .
1.4.12 ZBS SERRA NORD
Comprèn els termes municipals de Sóller, de Fornalutx i de Deià.
Centre de salut Serra Nord, camí des Camp Llarg, 18, Sóller.
1.4.13 ZBS PONT D’INCA
Comprèn una part del terme municipal de Marratxí, i correspon a les
extensions territorials dels nuclis de població: es Pont d’Inca, Pla de na Tesa,
urbanització sa Cabana, urbanització Benestar, Son Macià – Nova Cabana, Pont
d’Inca Nou, Can Carbonell, Hospitalet (sector 1.3), Cas Miot, Cas Capità, Pont
d’Inca Park, Can Pol, ses Cases Noves (fases I i II), Can Garriga, sa Tanca de
Son Buc, Can Buc, Sant Josep, Son Frau, Can Sionet, Cas Metge, Cas Metge
Jove, Ca na Vicença. La zona bàsica de salut, per tant, està delimitada per la part
nord amb el terme municipal de Bunyola; per la part de ponent amb el torrent
Gros; pel sud amb el camí des Pinaret, camí des Moliners i el límit municipal
amb el TERME MUNICIPAL de Palma fins al Pla de na Tesa. Per la part de llevant, amb zona rústica i part posterior del nucli de Cas Capità, carretera d’Inca
Ma-713, segona via de cintura Ma-30, autovia de Palma a Inca Ma-10 i amb el
límit de la urbanització de Son Ramonell (fins al camí de Son Creuer) límit oest
del nucli dels Garrovers fins a la intersecció amb la carretera vella de Bunyola
(Ma-2031) i la seva prolongació fins a l’inici del TERME MUNICIPAL de
Bunyola.
Centre de salut Martí Serra, carrer de Balanguera, s/n, Nova Cabana,
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Marratxí.
1.4.14 ZBS MUNTANYA
Comprèn una part del terme municipal de Marratxí, i correspon a les
extensions territorials dels nuclis de població: sa Cabaneta, Marratxinet, Pòrtol,
Son Caulelles, Can Domingo, Son Ametler, es Figueral – Can Farineta, sa Vinya
de Son Verí, Son Marçal, es Caülls, Planera, ses Trempes, Son Daviu, Son Daviu
Nou, Son Bieló, ses Llegítimes, Polígon industrial Son Ramonell, Son Ramonell
Nou, Son Prim, els Garrovers. La zona bàsica de salut, per tant, està delimitada
pel nord amb el terme municipal de Bunyola; per l’est, amb el terme municipal
de Santa Maria del Camí; pel sud i pel nord-oest, amb terme municipal de
Palma, amb la ZBS de Pont d’Inca, part posterior del nucli de Cas Capità, carretera d’Inca Ma-13A, segona via de cintura Ma-30, autovia de Palma- Inca Ma10 i amb els límits de la urbanització Son Ramonell (fins el camí del Creuer),
límit oest del nucli dels Garrovers fins a la intersecció amb la carretera vella de
Bunyola i la seva prolongació fins a l’inici del terme municipal de Bunyola.
Centre de salut de Muntanya, camí de Muntanya, s/n, Son Ramonell,
Marratxí.
ÀREA DE SALUT NÚMERO 2 DE L’ ILLA DE MENORCA
2.1 SECTOR SANITARI ILLA DE MENORCA
Disposa de l’Hospital General Mateu Orfila, ronda de Malbúger, 1,
Maó
Comprèn totes les zones bàsiques de salut de l’illa de Menorca, que són:
2.1.1 ZBS DALT SANT JOAN
Comprèn el terme municipal de Maó, inclou els nuclis de Llucmassanes i
de Sant Climent, i se n’exclou la part oriental d’aquest terme municipal que es
descriu a la ZBS VERGE DEL TORO.
Inclou, també, tot el terme municipal de Sant Lluís.
Centre de salut Dalt Sant Joan, carrer de Fornells, 107, Maó.
2.1.2 ZBS VERGE DEL TORO
Comprèn la part oriental del terme municipal de Maó, amb la delimitació
següent: límit del terme municipal des Castell; límit del terme municipal de Sant
Lluís fins al creuer amb la carretera ME-702 (de Maó a Sant Lluís); carretera
ME-702 (direcció nord); avinguda de Josep Anselm Clavé, carrer de Sant Josep,
carrer de Sant Jordi, carrer del Bastió, plaça del Bastió, carrer des Rector Mort,
carrer de Sant Jaume, carrer des Frares, Pla des Monestir, Costa des Muret,
Costa des General i moll de Llevant fins a la Costa de Llevant.
Inclou, també, tot el terme municipal des Castell.
Centre de salut Verge del Toro, carrer de Barcelona, 9, Maó.
2.1.3 ZBS DES BANYER
Comprèn els termes municipals d’Alaior i des Mercadal.
Centre de salut es Banyer, carrer de Mestre Duran, s/n, Alaior.
2.1.4 ZBS DE FERRERIES
Comprèn els termes municipals de Ferreries i des Migjorn Gran.
Centre de salut Ferreries, carrer de Bisbe Sever, 3, Ferreries.
2.1.5 ZBS DE CANAL SALAT
Comprèn el municipi de Ciutadella de Menorca.
Centre de salut Canal Salat, carrer de Sant Antoni Ma. Claret, s/n,
Ciutadella de Menorca.
ÀREA DE SALUT NÚMERO 3 DE LES ILLES D’EIVISSA I DE
FORMENTERA
3.1 SECTOR SANITARI DE L’ILLA D’EIVISSA
Disposa de l’Hospital de Can Misses, carrer de Corona, s/n, d’Eivissa.
Comprèn totes les ZONES BÀSIQUES DE SALUT de l’illa d’Eivissa,
que són:
3.1.1 ZBS DES VIVER
Aquesta zona bàsica de salut està situada i orientada al sud-oest del terme
municipal d’Eivissa: delimita al sud amb la mar i pel sud-est amb el mirador de
l’Ajuntament amb les murades; seguint les murades direcció nord-est fins al carrer de Joan Xicó, segueix tot aquest carrer direcció nord fins a la cruïlla de
l’avinguda Espanya amb l’avinguda d’Ignasi Wallis i el passeig de Vara de Rei;
direcció oest, que segueix per tota l’avinguda d’Espanya (només inclou numeracions senars) fins a la cruïlla del carrer de Múrcia; carrer de Múrcia; avinguda
d’Isidor Macabich; carrer de l’Albarca fins a la ronda E-20 en sentit sud; carrer
de Cala Llonga i la seva prolongació fins al límit del terme municipal d’Eivissa
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amb Sant Josep de sa Talaia; límit dels termes municipals d’Eivissa i de Sant
Josep de sa Talaia, en direcció sud, fins a arribar a la mar.
Centre de salut es Viver, carrer del músic Fermí Marí, s/n, d’Eivissa.
3.1.2 ZBS DE L’EIXAMPLA
Aquesta zona bàsica de salut està situada i orientada al nord-oest del terme
municipal d’Eivissa. Delimita al sud amb la ZBS des Viver, és a dir, des de la
cruïlla del passeig de Vara de Rei amb l’avinguda d’Ignasi Wallis i l’avinguda
d’Espanya, per l’avinguda d’Espanya (només inclou numeracions parells) i
direcció oest, fins a la cruïlla del carrer de Múrcia, amb el carrer de Múrcia
(aquest carrer i els següents estan inclosos íntegrament dins la ZBS des Viver,
però s’indiquen per tal de delimitar la zona) fins a l’avinguda d’Ignasi Wallis,
carrer d’Albarca fins a la ronda E-20 en sentit sud, carrer de cala Llonga i la seva
prolongació fins al límit del terme municipal d’Eivissa; de ponent a nord, amb
els límits dels termes municipals de Sant Josep de sa Talaia (parròquia de Sant
Jordi de ses Salines) i de Sant Antoni de Portmany (parròquia de Sant Rafel de
sa Creu) fins a arribar a la carretera E-731, d’Eivissa a Sant Antoni de Portmany;
carretera E-731 en direcció sud fins a arribar a l’avinguda d’Ignasi Wallis; avinguda d’Ignasi Wallis (només inclou les numeracions senars) fins a la cruïlla amb
l’avinguda d’Espanya i el passeig de Vara de Rei.
Centre de salut l’Eixampla d’Eivissa, av. de Corona, s/n, Eivissa.
3.1.3 ZBS DE VILA
Aquesta zona bàsica de salut està situada i orientada bàsicament a l’est del
terme municipal d’Eivissa. Delimita al sud-est amb la mar i amb la zona bàsica
de salut es Viver, és a dir, amb les murades, i abraça tot l’interior del recinte
emmurallat (anomenat Dalt Vila), el barri de sa Penya i el de sa Marina; seguint
les murades fins al carrer de Joan Xicó, segueix fins a la cruïlla del passeig de
Vara de Rei amb l’avinguda d’Espanya i l’avinguda d’Ignasi Wallis; l’avinguda
d’Ignasi Wallis (només inclou numeracions parells); carretera E-731; i, seguint
la direcció nord-est i est, abraça les dues parròquies de Puig d’en Valls i la de
Nostra Senyora de Jesús, del terme municipal de Santa Eulària des Riu, fins a la
mar.
Centre de salut de Vila, avinguda 8 d’Agost, 30, d’Eivissa.
3.1.4 ZBS DE SANT ANTONI DE PORTERME MUNICIAPLANY
Comprèn el terme municipal de Sant Antoni de Portmany.
Centre de salut de Sant Antoni de Portmany, carrer de ses Sèquies, s/n, de
Sant Antoni de Portmany.
3.1.5 ZBS DE SANTA EULÀRIA DES RIU
Comprèn el terme municipal de Santa Eulària des Riu, excloent les parròquies de Puig d’en Valls i la de Nostra Senyora de Jesús ja incloses a la ZBS
3 de Vila, i el terme municipal de Sant Joan de Labritja.
Centre de salut Santa Eulària des Riu, carrer de l’Historiador Clapés, s/n,
Santa Eulària des Riu.
3.1.6 ZBS DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
Aquesta zona bàsica de salut comprèn tot el terme municipal de Sant
Josep de sa Talaia, excepte les parròquies de Sant Jordi de ses Salines i la de
Sant Francesc dels Estanys. Els límits són: sud, ponent i nord amb la mar; al llevant, amb el límit del terme municipal de Sant Antoni de Portmany fins al puig
de Merret, des d’aquí al Puig Lluquí travessant la Serra Grossa, fins a la cruïlla
amb la carretera E-803 (a Sant Josep de sa Talaia); la carretera de sa Caleta a sa
Cova Santa. Inclou Cala Jondal i sa Punta de Porroig.
Centre de salut de Sant Josep de sa Talaia, a la finca es Pujol, na Costera,
de Sant Josep de sa Talaia.
3.1.7 ZBS DE SANT JORDI DE SES SALINES
Aquest zona bàsica de salut inclou les parròquies de Sant Jordi de ses
Salines i la de Sant Francesc dels Estanys, ambdues del terme municipal de Sant
Josep de sa Talaia. Els límits són a l’oest amb la ZBS Sant Josep de sa Talaia, al
sud i a l’est amb la mar, i al llevant amb el límits dels termes municipals
d’Eivissa i de Sant Antoni de Portmany.
Centre de salut de Sant Jordi de ses Salines al carrer de Timbal, s/n, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, municipi de Sant Josep de sa Talaia.
3.2 SECTOR SANITARI DE L’ILLA DE FORMENTERA
Disposa de l’Hospital de Formentera, vénda sa Senieta, carretera F-820
de la Savina a la Mola, km 4, Sant Francesc de Formentera.
Comprèn la següent ZONA BÀSICA DE SALUT de l’illa de
Formentera, que és:
3.2.1 ZBS DE FORMENTERA
Comprèn tot l’illa de Formentera.
Centre de salut vénda de sa Senieta, carretera F-820, km 6,200 de la
Savina a la Mola (Hospital de Formentera).
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2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 20648
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de dia 17 de setembre de 2009, per la qual es regula la fase de pràctiques corresponent a les proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents convocades per Resolució d’1 d’abril de 2009
D’acord amb l’article 30 del Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de
noves especialitats als cossos docents aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23
de febrer (BOE núm. 51, de 2-03-2007), la base onzena de la Resolució d’1 d’abril de 2009, de convocatòria de proves selectives per a la provisió de places de
funcionaris docents (BOIB núm. 49, de 04-04-2009) estableix les característiques que ha de tenir la fase de pràctiques tutelada, l’objecte de la qual és la valoració de l’aptitud per a la docència dels aspirants que hagin estat seleccionats.
Atès a les disposicions de la Resolució de la convocatòria, és necessari
fixar unes normes: per al desenvolupament d’aquesta fase del procés selectiu i,
per a la constitució, la composició i les funcions dels òrgans de valoració que
han de dur a terme la planificació i l’avaluació de les activitats d’inserció i de
formació corresponents de la fase de pràctiques.
Per això, i a proposta de la Direcció General de Personal Docent, la
Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, i la
Direcció General d’Innovació i de Formació del Professorat, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Fase de pràctiques
La fase de pràctiques dels aspirants seleccionats serà tutelada, formarà
part del procés selectiu i tendrà per objecte la valoració de la seva aptitud per a
la docència. Es realitzarà a les destinacions provisionals que s’hagi adjudicat als
aspirants.
Consistirà en la realització d’activitats d’inserció en el lloc de feina, a través de l’exercici de la funció docent tutelada, i de la formació mitjançant la realització de les activitats formatives especificades en aquesta Resolució.
Segon. Òrgans de valoració
1. La comissió de valoració
1.1. Es constituirà a cada centre on hi hagi destinat algun aspirant una
comissió de valoració integrada per funcionaris de carrera en actiu, formada per:
L’ /La inspector/a del centre, que actuarà com a president/a
El/La director/a, que actuarà de secretari/ària amb veu i vot
El/La tutor/a de cada un dels funcionaris en pràctiques del centre
En el cas que no es pugui constituir la comissió de valoració per manca de
funcionaris de carrera, l’/la inspector/a del centre assumirà les funcions corresponents a la comissió de valoració.
Les comissions de valoració es constituiran abans de dia 20 d’octubre de
2009 i estendran actes de les seves reunions.
1. 2. Les funcions de la comissió de valoració, són les següents:
a. Avaluar i qualificar la fase de pràctiques dels aspirants.
b. Comprovar que l’aspirant ha superat l’activitat de formació d’acord
amb l’apartat tercer punt 3. d’aquesta Resolució.
c. Elaborar un dictamen de valoració sobre l’aptitud per a l’exercici de la
tasca docent duita a terme per l’aspirant en relació als criteris establerts a
l’Annex I d’aquesta Resolució. L’informe tècnic de l’/la inspector/a serà pres en
consideració per a l’elaboració del dictamen en cas que s’hagi emès a petició de
la comissió o d’ofici.
d. Valorar la memòria presentada per l’aspirant, amb la possibilitat, si la
comissió ho troba adient, de compareixença de l’aspirant davant la comissió de
valoració per defensar la memòria.
1.3. La comissió de supervisió
Es constituirà una comissió de supervisió formada per:
El/La cap del Departament d’Inspecció Educativa, que actuarà com a
president/a
El/La cap del Servei de Provisió de la Direcció General de Personal
Docent
El/La cap del Servei de Formació del Professorat de la Direcció General
d’Innovació i Formació del Professorat
Un/a funcionari/ària de la Direcció General d’Ordenació, Administració i
Inspecció Educatives, que actuarà com a secretari/ària de la comissió.
La comissió de supervisió es constituirà al llarg del mes de setembre de

