6

BOIB

Num. 106

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 16502
Decret 48/2009, de 17 de juliol, pel qual es crea l’especialitat
d’estadística dins l’escala de recerca, desenvolupament i innovació del cos facultatiu superior i del cos facultatiu tècnic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Preàmbul
I

23-07-2009

tius de l’Administració autonòmica, entre les quals figuren les escales de recerca, desenvolupament i innovació del cos facultatiu superior i del cos facultatiu
tècnic.
Tot això fa que, davant la necessitat urgent de posar en marxa el Sistema
Estadístic de les Illes Balears tant pel que fa a l’IBESTAT com a les unitats estadístiques corresponents, s’hagi de poder comptar amb personal especialitzat a
curt termini.
Per tot això, amb l’informe previ de la Comissió de Personal de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, després d’haver
dut a terme i haver conclòs la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit d’aquesta Administració, amb el dictamen
del Consell Econòmic i Social, d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes
Balears, a proposta de la consellera d’Interior, i havent-ho considerat el Consell
de Govern en la sessió de dia 17 de juliol de 2009,
DECRET

La Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l’Estatut d’autonomia de les
Illes Balears, modificada per la Llei orgànica 9/1994, de 24 de març, i per la Llei
orgànica 3/1999, de 8 de gener, reconeixia, en l’article 10.28, la competència
exclusiva de la Comunitat Autònoma en matèria d’estadística del seu interès.
Això es va plasmar en l’aprovació de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears, amb la qual s’obre una nova etapa en què l’exercici de
la producció de dades estadístiques pròpies de la Comunitat Autònoma i amb
caràcter oficial estarà determinat a través de les lleis que aprovin els plans autonòmics d’estadística, i a través dels decrets del Govern que aprovin els programes anuals d’estadística corresponents de desenvolupament. Actualment, la
competència exclusiva de la Comunitat Autònoma en matèria d’estadística del
seu interès és reconeguda en l’article 30.32 de la Llei orgànica 1/2007, de 1 de
març, per la qual s’aprova l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
II
Com a resultat d’aquest procés es va constituir l’Institut d’Estadística de
les Illes Balears (IBESTAT) com a referent de la producció i la coordinació de
l’estadística oficial que emana de la Comunitat Autònoma. Així mateix, cada
conselleria del Govern, així com els consells insulars, hauran de disposar d’una
unitat estadística capacitada per poder dur a terme l’execució de les estadístiques oficials que les lleis del Pla d’Estadística, i els decrets de programes anuals,
els assignin.
Per dur a terme aquest propòsit, és imprescindible la consecució d’un
equip humà altament qualificat i format en l’àmbit estadístic per tal de generar
informació metodològicament correcta i homologable amb els estàndards internacionals establerts. Només d’aquesta manera serà possible garantir la producció estadística de qualitat a partir del que la Llei d’estadística estableix com a
Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib), el qual ha d’estar integrat per
l’Institut esmentat i les distintes unitats estadístiques autonòmiques, insulars i
municipals, si n’és el cas.

Article 1
Creació d’especialitats d’estadística
1. Es crea l’especialitat d’estadística, vinculada a l’escala de recerca,
desenvolupament i innovació del cos facultatiu superior de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. Es crea l’especialitat d’estadística, vinculada a l’escala de recerca,
desenvolupament i innovació del cos facultatiu tècnic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 2
Titulacions que permeten l’accés a les especialitats d’estadística
1. Per a l’accés a l’especialitat d’estadística, vinculada a l’escala de
recerca, desenvolupament i innovació del cos facultatiu superior s’exigeix la
titulació d’enginyeria, arquitectura o llicenciatura en ciències i tècniques estadístiques, matemàtiques, física, ciències econòmiques i empresarials, economia,
administració i direcció d’empreses, investigació i tècniques de mercat, sociologia, psicologia, documentació, ciències actuarials i financeres, biologia, ciències ambientals, o equivalents.
2. Per a l’accés a l’especialitat d’estadística, vinculada a l’escala de
recerca, desenvolupament i innovació del cos facultatiu tècnic s’exigeix la titulació d’enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o diplomatura en estadística,
ciències empresarials, gestió i administració pública, o equivalents.
Article 3
Funcions de les especialitats d’estadística

III

A cadascuna de les especialitats d’estadística, li corresponen les funcions
genèriques de l’escala a la qual estan vinculades, definides en els articles 31 i 32
de la Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en particular:

L’existència en els cossos facultatius superior i tècnic d’escales i/o especialitats d’estadística és un fet que caracteritza tots aquells àmbits que han assumit plenament el desenvolupament de la competència en matèria d’estadística.
Aquests són els casos de l’Administració de l’Estat, així com els de d’altres
comunitats autònomes (en concret, Andalusia, Canàries, Cantàbria, Catalunya,
Galícia, Madrid, Regió de Múrcia, Navarra, País Basc i Comunitat Valenciana),
a banda d’altres àmbits de l’entorn de la Unió Europea. Per això, ara és el
moment de dotar les Illes Balears d’un instrument semblant.

1. A l’especialitat d’estadística, vinculada a l’escala de recerca, desenvolupament i innovació del cos facultatiu superior: la direcció, coordinació i
execució de les operacions estadístiques que tingui assignades, en particular les
referents a les qüestions metodològiques.
2. A l’especialitat d’estadística, vinculada a l’escala de recerca, desenvolupament i innovació del cos facultatiu tècnic: l’execució de les operacions
estadístiques que tingui assignades, en particular les referents a les qüestions
metodològiques.

D’acord amb el que estableix l’article 149.1.18 de la Constitució espanyola de 1978, així com l’article 31 del vigent Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, correspon a la Comunitat Autònoma el desplegament legislatiu del
règim estatutari del personal funcionari de l’Administració de la Comunitat
Autònoma.
En virtut d’aquest títol competencial, s’aprovà la Llei 2/1989, de 22 de
febrer, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, derogada per la Llei 3/2007, de 27 de març. Aquesta norma regula de manera genèrica l’estructura i l’ordenació de la funció pública, concretament en el títol IV, i
més específicament en el capítol I destinat als grups, cossos i escales funcionarials. Així, d’una banda, l’article 24.1 d’aquesta norma estableix que la creació,
la modificació i la supressió de cossos i escales s’ha de dur a terme mitjançant
una llei del Parlament de les Illes Balears. Per altra banda, l’article 25.1 determina que les distintes especialitats en què les escales es podran dividir s’hauran
de crear mitjançant decret.
Paral·lelament, es va aprovar la Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i
escales de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la
qual, i de manera particular, es regulen les distintes escales dels cossos faculta-

Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que entrin
en contradicció amb aquesta norma.
Disposició final primera
Desplegament
Es faculta la consellera d’Interior per dictar les disposicions necessàries
per desplegar aquest Decret.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
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Palma, 17 de juliol de 2009
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera d’Interior
María Ángeles Leciñena Esteban

—o—

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 16238
Resolució de la consellera d’Interior de 9 de juny de 2009 per la
qual es declaren exhaurides les borses de personal funcionari
interí pel transcurs del termini màxim de vigència de 3 anys des
de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
Fets
1. Per acord del Consell de Govern de 22 de maig de 2009 es va aprovar
el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció
de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 78, de 30 de maig de 2009).
2. L’article 12 d’aquest Decret, en referència a les borses de personal funcionari interí, estableix que aquestes borses tenen una vigència màxima de tres
anys des que es publiquen en el BOIB i que, un cop hagi transcorregut aquest
període de temps, les borses en perden la vigència i no es poden reactivar. A
més, imposa que aquest fet s’ha d’anunciar a la pàgina web del Govern de les
Illes Balears.
3. Actualment estan en funcionament algunes borses de personal funcionari que van ser publicades fa més de tres anys i que, per tant, i segons aquesta
nova normativa, ja no haurien d’estar vigents.
4. Per tant, i en compliment d’aquest nou Decret abans esmentat, s’han de
declarar exhaurides aquestes borses de personal funcionari interí, atès que ha
transcorregut el termini màxim de vigència, que és de tres anys des de la seva
publicació en el BOIB.
Fonaments de dret
1. Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
2. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
3. Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de
selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Declarar exhaurides les borses de personal funcionari interí enumerades a l’annex 1 d’aquesta Resolució, i que van ser publicades fa tres anys o més,
atès que n’han esgotat el termini màxim de vigència.
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a
la pàgina web del Govern de les Illes Balears i al tauler d’anuncis de l’EBAP.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Interior en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, 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, i de 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 es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució, d’acord amb els
articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Marratxí, 9 de juny de 2009

La consellera d’Interior
María Ángeles Leciñena Esteban
ANNEX 1
Llista de borsins a extingir
11A14 COS FACULTATIU SUPERIOR, ESPECIALITAT GEÒGRAF
11A34 COS FACULTATIU SUPERIOR, ESPECIALITAT PREVENCIÓ RISCS LABORALS (HIGIENE INDUSTRIAL)
11A32 COS FACULTATIU SUPERIOR, ESPECIALITAT PREVENCIÓ RISCS LABORALS (ERGONOMIA)
30B26 COS FACULTATIU TÈCNIC, ESPECIALITAT BIBLIOTECONOMIA I
DOCUMENTACIÓ
30A23 COS FACULTATIU SUPERIOR, E. SANITÀRIA, ESP. FARMÀCIA
42B01 BORSÍ COS DE GESTIÓ
42A01 BORSÍ COS SUPERIOR
36E01 COS SUBALTERN MENORCA
35E01 COS SUBALTERN MALLORCA
32A01 COS SUPERIOR MALLORCA
34C01 COS ADMINISTRATIU EIVISSA
32C01 COS ADMINISTRATIU MALLORCA
32B01 COS DE GESTIÓ MALLORCA
34D01 COS AUXILIAR ADMINISTRATIU EIVISSA
33D01 COS AUXILIAR ADMINISTRATIU MENORCA
32D01 COS AUXILIAR ADMINISTRATIU MALLORCA
56B11 BORSÍ D’INTERINS – ESPECIALITAT TÈCNIC MITJÀ DE PREVENCIÓ DE
RISCS LABORALS (ENGINYER INDUSTRIAL)
56B08 BORSÍ D’INTERINS – ESPECIALITAT ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA
47C01 EDUCADORS INFANTILS (TORN LLIURE) MENORCA
46D01 AUXILIARS FACULTATIUS
45C01 EDUCADORS INFANTILS
45A02 ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS
59B29 BORSÍ DEL COS FACULTATIU TÈCNIC, ESPECIALITAT ENGINYER
TÈCNIC DE MINES
57MV1 BORSÍ MONITORS DE VELA
59A31 BORSÍ DEL COS FACULTATIU SUPERIOR, ESPECIALITAT ENGINYER DE
MINES
59A21 BORSÍ DEL COS FACULTATIU SUPERIOR, ESCALA SANITÀRIA, ESPECIALITAT METGE
49C09 AGENTS DE MEDI AMBIENT MALLORCA

—o—
Num. 16239
Resolució de la consellera d’Interior de 10 de juny de 2009 per
la qual es constitueixen borses temporals per nomenar personal
funcionari interí dels cossos superior, de gestió i administratiu de
l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears , basant-se en l’autorització que preveu l’article 3.10 del
Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment
de selecció de personal funcionari interí al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Fets
1. Per acord del Consell de Govern de 22 de maig de 2009 es va aprovar
el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció
de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 78, de 30 de maig de 2009).
2. L’article 3.10 d’aquest Decret estableix que, si s’exhaureix una borsa de
personal funcionari interí i no hi ha borses anteriors, abans d’aplicar el procediment extraordinari i només fins a la constitució definitiva de la borsa de feina
que tindrà lloc quan acabi el procés selectiu de personal funcionari d’un determinat cos, escala o especialitat, es podrà utilitzar la relació de les persones aspirants que hagin aprovat alguna de les proves o exercicis realitzats fins aquell
moment, d’acord amb l’ordre de prelació que recull l’article 3.4 del Decret
esmentat.
3. L’article 12 d’aquest Decret, en referència a les borses de personal funcionari interí, estableix que aquestes borses tenen una vigència màxima de tres
anys des que es publiquen en el BOIB i que, un cop hagi transcorregut aquest
període de temps, les borses perden la vigència i no es poden reactivar.
Mitjançant la Resolució de la consellera d’Interior de 9 de juny de 2009 es va
acordar declarar la pèrdua de vigència de totes aquelles borses de personal funcionari interí que van ser publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fa
tres anys o més.
4. Actualment ens trobam en la situació que preveu l’article 3.10 abans
esmentat i, per tant, és adient utilitzar, per nomenar personal funcionari interí, la
relació de persones aspirants que hagin aprovat alguna de les proves o alguns
dels exercicis ja realitzats en el marc de l’Oferta pública d’ocupació de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2008.

