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1. Els ensenyaments de formació professional cursats en règim experimental s’acreditaran mitjançant els diplomes i certificats que s’estableixin, amb
validesa limitada a la comunitat de les Illes Balears.
2. La Conselleria competent en matèria d’educació garantirà que els
alumnes que cursen aquests ensenyaments professionals experimentals tenguin
coneixement de la validesa limitada dels diplomes i certificats que s’expedeixin.
Article 40. Convalidacions dels ensenyaments professionals
experimentals
Els ensenyaments professionals experimentals podran ser objecte, totalment
o en part, de les convalidacions o correspondències que en un futur es puguin
establir amb els ensenyaments que condueixen a una titulació d’àmbit estatal,
d’acord amb la normativa vigent.
Disposició addicional primera.
L’adscripció del professorat dels cossos de professors d’ensenyament
secundari i tècnics de formació professional a les especialitats de formació
professional es farà d’acord amb les condicions que estableixi la normativa
bàsica estatal.
Disposició addicional segona.
La Conselleria competent en matèria d’educació desenvoluparà l’article
33.2 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu (LOGSE), a fi d’establir el règim jurídic aplicable per a la contractació
de professorat especialista provinent de l’àmbit laboral, de conformitat amb la
normativa estatal vigent.
Disposició addicional tercera
La Conselleria competent en matèria d’educació regularà també les
condicions en què experts del món laboral puguin col·laborar amb els professors
dels cossos docents per impartir els continguts que, per la seva especificitat,
necessitin la seva intervenció.
Disposició addicional quarta.
La Conselleria competent en matèria d’educació, per mitjà de la Direcció
General de Formació Professional i Inspecció Educativa, continuarà elaborant i
implementant el Pla de formació del professorat de formació professional
específica, i establirà les mesures necessàries per garantir que es pugui continuar
realitzant, per tal d’afavorir la formació permanent d’aquest professorat.
Disposició transitòria
La normativa vigent a què fa referència l’article 14, és, transitòriament,
l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de dia 29 d’abril de 1998, de
regulació de l’exempció de l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes
(BOCAIB núm. 78, de 16 de juny de 1998).
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CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM
Núm. 4367
Decret 31/2001, de 23 de febrer, 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’article 49 que
les comunitats autònomes haurien d’organitzar els seus serveis de salut d’acord
amb els principis bàsics d’aquesta Llei. A més, afegeix a l’article 51.2 que
«l’ordenació territorial dels serveis de salut serà competència de les comunitats
autònomes i es basarà en l’aplicació d’un concepte integrat d’atenció a la salut».
Per acomplir allò que la Llei general de sanitat disposa, es va aprovar el
Decret 34/1987, de 21 de maig, d’ordenació sanitària de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, l’aprovació definitiva de la qual va tenir lloc per mitjà del
Decret 122/1987, de 30 de desembre. Aquest Decret preveu la revisió de
l’ordenació sanitària territorial que s’hi contenia, a l’article 9.
La primera modificació que va sofrir el Decret d’ordenació sanitària va ser
a l’any 92, mitjançant Decret 42/1992, de 8 de juliol, l’aprovació definitiva de
la qual es va produir per Decret 80/1992, de 5 de novembre.
Així mateix, i en compliment del que s’estableix a l’article 10 del Decret
34/1987, ja esmentat, es va reunir la Comissió d’Ordenació Sanitària Territorial,
la qual, havent-ne deliberat al respecte i havent donat audiència als ajuntaments
interessats, ha elevat proposta a la Conselleria de Sanitat i Consum sobre les
peticions presentades pels ajuntaments interessats, relatives a la modificació de
l’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears vigent, la qual cosa fa
innecessària, per redundant, l’aprovació provisional de les modificacions
proposades i l’obertura d’un període d’al·legacions dels ajuntaments, havent-les
publicades prèviament en el BOIB, ja que l’audiència prèvia dels ajuntaments en
el si de la Comissió d’Ordenació Sanitària, substitueix aquest tràmit.
Per tot això, a proposta de la consellera de Sanitat i Consum, d’acord amb
el Consell Consultiu, i havent-ho considerat prèviament el Consell de Govern a
la sessió de 23 de febrer de 2001,
DECRET
Article únic
S’aprova la segona 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, que va ser modificada primerament pel
Decret 42/1992, de 8 de juliol. Aquesta segona modificació es detalla a l’annex
d’aquest Decret.
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB.
Palma, 23 de febrer de 2001

Disposició final primera
La Conselleria competent en matèria d’educació revisarà periòdicament
els currículums dels títols a fi de garantir la permanent actualització de la
competència professional a les Illes Balears, i a fi d’incorporar en els currículums
les modificacions que pugui introduir en els títols el Govern de l’Estat. Aquesta
revisió es farà a instància de la Conselleria competent en matèria d’educació, del
Consell de Formació Professional de les Illes Balears, dels agents socials o
d’aquells organismes, institucions o entitats que respecte a les qualificacions
professionals es puguin crear.
Disposició final segona
S’autoritza la Conselleria competent en matèria d’educació perquè dicti la
normativa corresponent per al desenvolupament d’aquest Decret.
Disposició final tercera
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

EL PRESIDENT,
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Sanitat i Consum
Aina Maria Salom i Soler

ANNEX
ZONES BÀSIQUES DE SALUT
ILLA DE MALLORCA
A) Part forana:
Es modifiquen les zones bàsiques de salut que es detallen a continuació:
ZBS 15ª.- MARRATXÍ (MUNTANYA): se n’exclouen els municipis de
Santa Maria del Camí, Santa Eugènia i Bunyola.
ZBS 18ª.- ARTÀ (NUREDDUNA): se n’exclou el municipi de Capdepera.

Palma, 23 de febrer de 2001
EL PRESIDENT,
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons
— o —-

Es creen les zones bàsiques de salut següents:
ZBS 21ª.- SANTA MARIA DEL CAMÍ: comprèn els municipis de Santa
Eugènia, Santa Maria del Camí i Bunyola. El centre de salut s’ubicarà a Santa
Maria del Camí.
ZBS 22ª.- CAPDEPERA: comprèn el municipi de Capdepera. Centre de
salut a Capdepera.
ZBS 23ª.- S´ARENAL-MARINA DE LLUCMAJOR: amb els límits
següents: torrent dels Jueus, camí de Cas Ciutadà, carretera de s’Arenal a
Llucmajor, camí des Plamer, camí de sa Torre, camí de sa Caseta, camí de
s’Àguila, camí des Palmer cap a Capacorb Vell, Carretera militar fins es Cap
Blanc.
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B) «Ciutat de Palma»:
Es modifiquen les zones bàsiques de salut que es detallen a continuació:
ZBS 12ª.- S’ARENAL.
ZBS 15ª.- PONENT.
Es crea la zona bàsica de salut següent:
ZBS 16ª.- SANT AGUSTÍ- CAS CATALÀ: Comprèn les zones del
municipi de Palma: El Terreno, Gènova, Sant Agustí i del municipi de Calvià:
Cas Català, Illetes, Bendinat i Portals Nous.
Així, la delimitació de les zones bàsiques de salut a Mallorca serà la
següent:
A) Part Forana:
1. INCA: Comprèn els municipis d’Inca, Escorca, Mancor de la Vall, Selva
i Lloseta. Centre de salut a Inca.
2. BINISSALEM (RAIGUER): Comprèn els municipis de Binissalem,
Alaró, Consell i Sencelles . Centre de salut a Binissalem.
3. SINEU (ES PLA): Comprèn els municipis de Sineu, Costitx, Lloret de
Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut. Centre de salut a Sineu.
4. SA POBLA ( TORRENT DE SANT MIQUEL): Comprèn els municipis
de sa Pobla, Campanet, Búger. Centre de salut a sa Pobla.
5. MURO (MARINES): Comprèn els municipis de Muro i Santa Margalida.
Centre de salut a Muro.
6. POLLENÇA: Comprèn el municipi de Pollença. Centre de salut a
Pollença.
7. MANACOR: Comprèn el municipi de Manacor. Centre de salut a
Manacor.
8. VILAFRANCA (SES ROQUES LLISES): Comprèn els municipis de
Vilafranca, Montuïri, Petra, Porreres, Ariany i Sant Joan. Centre de salut a
Vilafranca.
9. FELANITX: Comprèn el municipi de Felanitx. Centre de salut a
Felanitx.
10. CAMPOS (XALOC):Comprèn els municipis de Campos i ses Salines.
Centre de salut a Campos.
11. SON SERVERA (LLEVANT): Comprèn els municipis de Son Servera
i Sant Llorenç des Cardassar. Centre de salut a Son Servera.
12. CALVIÀ: Comprèn el municipi de Calvià. Centre de salut a Santa
Ponça.
Se n’exclouen Portals Nous, Costa d’en Blanes, Bendinat i Cas Català, que
s’integren a la zona 16ªZBS SANT AGUSTÍ-CAS CATALÀ.
13. ESPORLES (TRAMUNTANA): Comprèn els municipis d’Esporles,
Banyalbufar, Estellencs i Valldemossa. Centre de salut a Esporles.
14. SÓLLER (SERRA NORD): Comprèn els municipis de Sóller, Fornalutx
i Deià. Centre de salut a Sóller.
15. MARRATXÍ (MUNTANYA): Comprèn el municipi de Marratxí.
Centre de salut al Pont d’Inca.
16. LLUCMAJOR (MIGJORN): Comprèn els municipis de Llucmajor i
Algaida. Centre de salut a Llucmajor. S’exclou la ZBS 23 S’ARENAL DE
LLUCMAJOR (ES TRENCADORS)
17. SANTANYÍ: Comprèn el municipi de Santanyí. Centre de salut a
Santanyí.
18. ARTÀ (NUREDDUNA): Comprèn el municipi d’Artà. Centre de salut
a Artà.
19. ANDRATX (PONENT): Comprèn el municipi d’Andratx. Centre de
salut a Andratx.
20. ALCÚDIA: Comprèn el municipi d’Alcúdia. Centre de salut a Alcúdia.
21. SANTA MARIA DEL CAMÍ (DEL CAMÍ): Comprèn els municipis de
Santa Eugènia, Bunyola i Santa Maria del Camí. Centre de salut a Santa Maria
del Camí.
22. CAPDEPERA: Comprèn el municipi de Capdepera. Centre de Salut a
Capdepera.
23 S’ARENAL-MARINA DE LLUCMAJOR (TRENCADORS): amb els
límits següents: torrent dels Jueus, camí de Cas Ciutadà de s’Arenal al terme
municipal de Llucmajor, camí des Plamer, camí de sa Torre, camí de sa Caseta,
camí de s’Àguila, camí des Palmer cap a Capacorb Vell, carretera militar fins as
Cap Blanc.
B) Ciutat de Palma:
1.-ZBS ARQUITECTE BENNÀSSAR
Límits: Balmes, Plaça Fleming Rosselló i Caçador, Capità Salom, Sant
Francesc de Sales, Via Cintura, Carretera Sóller, Torrent de na Bàrbara, Via
FCM, Via Cintura, Aragó. Centre de Salut al carrer Arquitecte Bennàsar,9.
2.-ZBS CAMP REDÓ
Límits: Camí de Jesús, Torrent de sa Riera, TM Puigpunyent, TM Esporles,
TM Valldemossa, TM Bunyola, Carretera de Sóller, Via de cintura, Sant
Francesc de Sales, Miquel Arcas, Guillem Forteza, Uruguai. Centre de Salut a la
Ctra. Valldemossa, 71. Centres sanitaris a Establiments i a Son Sardina.
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3.-ZBS COLL D’EN RABASSA
Límits: Sant Joan de Déu, Camí de Can Pastilla, Autopista de Llevant, camí
de Son Fangos, límit Aeroport, camí de Son Riera, límits exteriors de Son Riera,
carretera vella de Llucmajor, Guasp, Autopista de Llevant, fins a la mar. Centre
de salut al carrer Vicente Tofiño, 34 al Coll d’en Rabassa.
4.-ZBS POLÍGON DE LLEVANT
Límits: Av. Gabriel Alomar i Villalonga, Pérez Galdós, Joan Alcover,
Manacor, camí vell de Sineu, torrent Gros, Autopista de Llevant fins a la mar.
Centre de salut a l’Av. Puerto Rico s/n.
5.-ZBS ESCOLA GRADUADA
Límits: Autopista de Llevant, Av. Gabriel Alomar i Villalonga, Pérez
Galdós, Joan Alcover, Barceló i Combis, plaça Garcia Orell, Nicolau de Pax,
Aragó, Jaume Balmés, Via FCM, plaça d´Espanya, Av. Joan March, Sant Miquel,
plaça Major, plaça Marquès del Palmer, Colom, plaça de Cort, Palau Reial,
Victòria, Conquistador, plaça de la Reina, Antoni Maura. Centre de salut al carrer
Escola Graduada, 7.
6.-ZBS RAFAL NOU
Límits: TM de Marratxí, torrent Gros, carretera vella de Sineu, Via de
Cintura, Via FCM, Torrent de Na Barbarà, Aragó. Centre de calut al carrer Mestre
Perosí,17
7.-ZBS SANTA CATALINA
Límits: Argentina, Indústria, Llibertat, Dragonera, Av. Picasso, Veneçuela,
Andrea Doria, plaça del Pont, Sant Magí. Centre de salut a la plaça Pau Casals,
s/n.
8.-ZBS SON CLADERA
Límits: Carretera de Sóller, TM de Bunyola, TM de Marratxí, Aragó,
torrent de Na Barbarà. Centre de salut al Camí de Son Cladera s/n.
9.- ZBS SON FERRIOL
Límits: Torrent Gros, TM de Marratxí, TM Sta. Maria del Camí, TM Sta.
Eugènia, TM Algaida, TM Llucmajor, camí de Son Oliver, camí de Son Olivaret,
camí de la Sèquia de Sant Jordi, camí de Son Fangos, límits Aeroport, camí de
Son Riera, límits externs de Son Riera, camí vell de Llucmajor, Guasp, Autopista
de Llevant. Centre de salut a Son Ferriol. Centre sanitari a Sant Jordi.
10.- ZBS SON GOTLEU
Límits: Via Cintura, Manacor, Reis Catòlics, pl. Tinent Coronel Franco,
Reis Catòlics, Aragó. Centre de salut al camí de Son Gotleu, s/n.
11.-ZBS SON SERRA- LA VILETA
Límits: Torrent de Sa Riera fins al límit del TM de Palma, TM Esporles, TM
Banyalbufar, TM Estellencs, TM Calvià, camí des Coll de sa Creu, camí dels
Reis. Centre de salut a la Travessa Matamusinos, 22.
S’inclou tot el TM de Puigpunyent .Centre sanitari a Puigpunyent i Galilea.
12.-ZBS PLATJA DE PALMA ( abans S’ARENAL)
Límits. Carrer Sant Joan de Déu, camí de Can Pastilla, Autopista de
Llevant, camí de Son Fangos, límit Aeroport, Sa Sèquia de Sant Jordi, camí de
Son Oliver, camí de Son Olivaret, TM Llucmajor, fins al mar. Centre de salut a
determinar.
13.-ZBS PERE GARAU
Límits: Aragó, Nicolau de Pax, plaça García Orell, Barceló i Combis, carrer
Manacor, Reis Catòlics, plaça Tinent Coronel Franco, Metge Josep Darder.
Centre de salut al carrer Capità Vila,25.
14.-ZBS VALLDARGENT
Límits: Via Portugal, Jesús, Andreu Torrens, Dr. Gómez Ulla, Gabriel
Miró, Andreu Torrens, Niceto Alcalá Zamora, Llibertat, Indústria, Av. Argentina, ronda de Migjorn, Torrent de sa Riera. Centre de salut al carrer Valldargent,46.
15.-ZBS CASA DE LA MAR (abans PONENT)
Límits: Antoni Maura, plaça de la Reina, Conqueridor, Victòria, Palau
Reial, plaça de Cort, Colom, plaça Marquès del Palmer, plaça Major, Sant
Miquel, Av. Comte de Sallent, Via Alemanya, Via Portugal, torrent de sa Riera,
Ronda de Migjorn, Sant Magí, plaça del Pont, Andrea Dòria, límits Castell de
Bellver, torrent del Mal Pas, Can Barberà. Centre de salut al Moll Vell, s/n.
16.-ZBS SANT AGUSTÍ-CAS CATALÀ (NA BURGESA)
Límits: Can Barberà, Torrent del Mal Pas, Via de Cintura, camí del Coll de
sa Creu, T.M. Calvià, Autopista de Ponent, límits exteriors de Costa d’en Blanes
i des d’aquesta fins a Punta Negre. Centre sa determinar. Centre sanitari a
Gènova.
17.- ZBS SON PISÀ
Límits: Llibertat, Dragonera, Av. Picasso, Veneçuela, Andrea Dòria, camí
de Gènova, camí dels Reis, torrent de sa Riera, Camí de Jesús, Carrer de Jesús,
Andreu Torrens, Dr. Gómez Ulla, Gabriel Miró, Andreu Torrens , Niceto Alcalá
Zamora. Centre de salut al carrer Vicenç Joan Rosselló Ribas,65.
18.- ZBS S’ESCORXADOR
Límits: Plaça Espanya, Via FCM, Jacint Verdaguer, Jaume Balmes, Plaça
Fleming, Rosselló i Caçador, Capità Salom, Miquel Arcas, Guillem Forteza,
Uruguai, carrer Jesús, Via Alemanya, Av. Comte de Sallent, Av. Joan March.
Centre de salut al carrer Emperadriu Eugènia cantonada Ctra. Valldemossa.
ILLA D’EIVISSA
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Es crea una nova zona bàsica de salut a la ciutat d’Eivissa, que passarà a
comptar amb tres zones bàsiques de salut, que és:
ZBS 3ª.- Zona de «Vila»
Així la delimitació de les zones bàsiques de salut d’Eivissa i Formentera
serà la següent:
EIVISSA:
ZBS 1ª- Delimitacions de la zona amb centre de salut as Viver:
La Zona des Viver situada i orientada al sud-oest, delimita al sud amb la
Mar i pel sud-est en el mirador de l’Ajuntament amb les Murades; seguint les
Murades direcció nord-est fins al carrer Joan Xicó, segueix tot aquest carrer
direcció nord fins a la cruïlla de l’avinguda d’Espanya amb l’avinguda d’Ignasi
Wallis i el passeig de Vara de Rei i direcció oest segueix per tota l’avinguda
d’Espanya (només inclou les numeracions imparells), i també la seva prolongació,
l’avinguda de Sant Josep de sa Talaia, fins el límit del municipi de Sant Josep de
sa Talaia i seguint aquesta marca abraça tota la parròquia de Sant Jordi de Ses
Salines i la de Sant Francesc de s’Estany. Centre de salut as Viver. Centre sanitari
a Sant Jordi de Ses Salines.
ZBS 2ª- Delimitacions de la zona amb centre de Salut a Can Misses:
La Zona de Can Misses situada i orientada al nord-oest, delimita al sud amb
la zona des Viver, és a dir, amb l’avinguda d’Espanya (només inclou les
numeracions parells) i, direcció oest, la seva prolongació l’avinguda de Sant
Josep de sa Talaia; a l’oest amb el municipi de Sant Josep de sa Talaia; al nord,
creuant el municipi de Santa Eulàlia des Riu, amb els límits del municipi de Sant
Antoni de Portmany (Parròquia de Sant Rafael de Sa Creu) i a l’est amb la
carretera de Sant Antoni de Portmany i, direcció sud, la seva prolongació
l’avinguda d’Ignasi Wallis (només inclou les numeracions imparells) fins a la
cruïlla amb l’avinguda d’Espanya i el passeig de Vara de Rei. Centre de salut a
Can Misses.
ZBS 3ª.-Delimitacions de la zona amb centre de salut a la Vila:
La zona de Vila està situada i orientada bàsicament a l’est, delimita al sudest amb la mar i amb la zona des Viver, és a dir, amb les Murades, i abraça tot
l’interior del recinte emmurallat (Dalt Vila), el barri de Sa Penya i el de la Marina;
seguint les Murades fins al carrer Joan Xicó, segueix fins a la cruïlla del passeig
de Vara de Rei amb l’avinguda d’Espanya i l’avinguda d’Ingasi Wallis (només
inclou les numeracions parells) i, seguint direcció nord-est i l’est abraça les dues
parròquies de Puig d’en Valls i la de Nostra Sra. de Jesús fins a la mar. Centre
de salut a determinar. Centres sanitaris a S’Adreçaneta (Vila), a la parròquia de
Nostra Sra. de Jesús i a Puig d’en Valls.
ZBS 4ª.- SANT ANTONI DE PORTMANY. Comprèn els municipis de
Sant Antoni de Portmany i de Sant Josep de sa Talaia. Centre de salut a Sant
Antoni de Portmany.
Se n’exclouen les parròquies de Sant Jordi de Ses Salines i Sant Francesc
de S’Estany del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que estan incloses a la Zona
1a «Es Viver» d’Eivissa.
ZBS 5ª.- SANTA EULÀLIA DES RIU: Comprèn els municipis de Santa
Eulàlia des Riu i Sant Joan de Labritja. Centre de salut a Santa Eulàlia des Riu.
Se n’exclouen les parròquies del Puig d’en Valls i Nostra Sra. de Jesús, que
estan incloses a la Zona 3a Vila» d’Eivissa..
ZBS 6ª.- FORMENTERA: Comprèn tota l’illa de Formentera. Centre de
salut a Sant Francesc de Formentera.
ILLA DE MENORCA
Es modifiquen les zones bàsiques de salut que es detallen a continuació:
ZBS 1ª.- MAÓ: se n’exclouen els municipis des Castell i Sant Lluís.
ZBS 2ª.- ALAIOR: se n’exclouen els municipis de Ferreries i es Migjorn
Gran.
Es creen les zones bàsiques de salut següents:
ZBS 4ª.- FERRERIES: comprèn els municipis de Ferreries i es Migjorn
Gran. Centre de salut a Ferreries.
ZBS 5ª.- ES CASTELL: comprèn els municipis des Castell i Sant Lluís.
Centre de salut as Castell.
Així la delimitació de les zones bàsiques de salut a Menorca serà la següent:
ZBS 1ª.- MAÓ: comprèn el municipi de Maó. Centre de salut a Maó (Dalt
Sant Joan).
ZBS 2ª.-ALAIOR: Comprèn els municipis d’Alaior i es Mercadal. Centre
de salut a Alaior.
ZBS 3ª.-CIUTADELLA: comprèn el municipi de Ciutadella. Centre de
salut a Ciutadella.
ZBS 4ª.-FERRERIES: comprèn els municipis de Ferreries i es Migjorn
Gran. Centre de salut a Ferreries.
ZBS 5ª.-ES CASTELL: comprèn els municipis des Castell i Sant Lluís.
Centre de salut as Castell.
SECTORS SANITARIS
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1. S’integra en el sector sanitari de Palma la zona bàsica de salut de Santa
Maria del Camí.
2. S’integra en el sector sanitari de Manacor la zona bàsica de salut de
Capdepera.
3. S’integra en el sector sanitari de Palma la zona bàsica de salut de Sant
Agustí-Cas Català.
4. S’integra en el sector sanitari de Palma la zona bàsica de salut de s’Arenal
de Llucmajor.
5. La zona bàsica de Salut 3ª «Vila» d’Eivissa, s’integra dins el sector
sanitari d’Eivissa i Formentera.
6. S’integra en el sector sanitari de Menorca la zona bàsica de salut de
Ferreries.
7. S’integra en el sector sanitari de Menorca la zona bàsica de salut des
Castell.
— o —-

CONSELLERIA D’INTERIOR
Núm. 4368
Decret 32/2001, de 23 de febrer, de modificació del Decret 52/
1999, de 30 d’abril, pel qual es regula l’accés a l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears de persones amb
discapacitats.
La Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, a l’article 44.1 disposa que s’ha de reservar al
menys un 5% global de l’oferta anual d’ocupació per als disminuïts, a fi de ferne efectiva la política d’integració i, a l’apartat 2, que el Consell de Govern ha
de desplegar reglamentàriament el sistema pel qual aquestes persones poden
accedir a prestar serveis a l’Administració autonòmica. En compliment d’aquest
mandat legal es dicta el Decret 52/1999, de 30 d’abril, pel qual es regula l’accés
a la comunitat autònoma de les Illes Balears de persones amb discapacitats.
Mitjançant aquest Decret es modifiquen els articles 6 i 7 del Decret 52/
1999.
L’article 6 eleva al 5% el percentatge de la quota mínima de reserva de
places perquè siguin cobertes en règim d’interinitat o contractació laboral no
permanent. Aquesta modificació pretén establir un mateix i únic percentatge de
reserva de places per a persones discapacitades, tant pel que fa a les ofertes
d’ocupació pública, com per a la selecció de personal no permanent de
l’Administració de la CAIB.
L’article 7 amplia la composició de la Comissió per a la integració laboral
de persones discapacitades en l’Administració de la CAIB, per tal de permetre la
participació de les associacions i entitats de persones discapacitades d’àmbit
autonòmic, com també dels representants de les organitzacions sindicals amb
presència a la Mesa General de Negociació de la CAIB, amb la finalitat de
millorar els mecanismes i procediments d’accés de les persones discapacitades
a l’ocupació pública de la comunitat autònoma.
Per tot el que ha estat exposat, amb l’informe previ de la Comissió de
Personal de la comunitat autònoma de les Illes Balears, practicada i conclosa la
negociació preceptiva amb les organitzacions sindicals més representatives de
l’Administració de la comunitat autònoma, i d’acord amb el Consell Consultiu,
a proposta del conseller d’Interior, i havent-ho considerat el Consell de Govern
en la sessió de 23 de febrer de 2001,
DECRET
Article 1
Es modifica l’article 6 del Decret 52/1999, de 30 d’abril, pel qual es regula
l’accés a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears de
persones amb discapacitats, que passa a tenir la redacció següent:
“Article 6. Reserva de places perquè siguin cobertes en règim d’interinitat
o contractació laboral no permanent.
Les convocatòries públiques del personal funcionari interí i laboral no
permanent de la CAIB reservaran una quota mínima del 5% de les vacants perquè
siguin cobertes entre persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.”
Article 2
Es modifica l’article 7 del Decret 52/1999, de 30 d’abril, pel qual es regula
l’accés a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears de
persones amb discapacitats, que passa a tenir la redacció següent:
“Article 7. La Comissió per a la Integració Laboral de Persones
Discapacitades en l’Administració de la CAIB.
1. Es crea la Comissió per a la Integració Laboral de Persones Discapacitades
en l’Administració de la CAIB, amb la finalitat de coordinar totes les iniciatives
i activitats que duguin a terme les diferents conselleries del Govern de les Illes

