
Num. 19664
Acord del Consell de Govern de 27 d’agost de 2010 pel qual es
crea l’escola infantil pública de primer cicle EI Palmanova de
titularitat de l’Ajuntament de Calvià

L’Ajuntament de Calvià va sol·licitar la creació d’una escola infantil
pública de primer cicle (registre d’entrada núm. 34786/2002, de 9 d’agost), d’a-
cord amb l’article 17 i la disposició addicional segona de la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, i amb el Decret
119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les
escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària
i dels col·legis públics d’educació infantil i primària. 

L’escola esmentada és inclosa en les previsions de la programació educa-
tiva que, d’acord amb l’article 27 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació, ha dut a terme la Conselleria d’Educació i Cultura
per a la zona on s’ha d’ubicar, i dintre del marc de la participació de
l’Administració local en la programació de l’ensenyament i en la cooperació i
en la creació, la construcció i el sosteniment dels centres docents públics, d’a-
cord amb el que estableix l’apartat segon de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 21
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb els capítols VI i
VIII del Reial decret 2274/1993, de 22 de desembre, de cooperació de les cor-
poracions locals amb l’Administració educativa.

S’ha verificat que l’escola té la distribució d’espais adequada per complir
la finalitat que es descriu i que compleix tots els requisits exigits pel Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels cen-
tres que imparteixin ensenyaments de règim general no universitaris (BOE núm.
152, de 26 de juny).

S’ha comprovat la idoneïtat dels requisits de titulació i acreditació dels
professionals docents, a l’empara de la disposició transitòria segona del Decret
60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres
de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 63, de 8 de maig).

Per tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 17 i 18 de la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, el Consell
de Govern, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, en la sessió de dia 27
d’agost de 2010, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent: 

‘Primer. Crear l’escola infantil pública de primer cicle EI Palmanova, de
titularitat de l’Ajuntament de Calvià, que, en conseqüència, queda configurada
de la manera següent:

Codi de centre: 07014788
Denominació genèrica: escola infantil pública de primer cicle
Denominació específica: EI Palmanova
Titular: Ajuntament de Calvià
Domicili: c/ de Josep Maria Quadrado, núm. 9
Localitat: Palmanova
Municipi: Calvià
Ensenyaments autoritzats: educació infantil de primer cicle
Capacitat: 4 unitats distribuïdes de la manera següent:
0 a 1 anys:  1 unitat amb 8 places escolars
1 a 2 anys:  1 unitat amb 13 places escolars
2 a 3 anys:  2 unitats amb 38 places escolars

La capacitat màxima de les unitats en funcionament, en cada moment, no
pot excedir el nombre de places escolars que resulti de l’aplicació de les ràtios
que, pel que fa a la superfície mínima requerida per plaça escolar i nombre d’a-
lumnes per unitat, segons l’edat dels alumnes escolaritzats, es determinin en la
normativa vigent aplicable en aquesta matèria.

En tot cas, i sens perjudici del que estableix el paràgraf anterior, la distri-
bució de les unitats autoritzades pot variar, sempre que la titularitat del centre
ho comuniqui a la Direcció General de Planificació i Centres, quedi justificada
i acreditada per la demanda de places, i el nombre total d’unitats no superi el
nombre autoritzat.

L’escola està obligada a complir la normativa vigent quant a la titulació
dels professors destinats a les unitats autoritzades mitjançant aquest Acord. En
cas contrari, es revocarà l’autorització atorgada. Aquest requisit també s’exigeix
en cas que hi hagi un canvi de professors, del qual s’haurà d’informar la
Direcció General de Planificació i Centres.

L’escola, la creació de la qual s’autoritza mitjançant aquest Acord, ha de
complir el Codi tècnic de l’edificació (BOE núm. 74, de 28 de març de 2006);

el Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de
dimensionament, d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’ha-
bitatges, així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat (BOIB núm. 151, de 6
de desembre), amb les modificacions puntuals del Decret 20/2007, de 23 de
març (BOIB núm. 48, de 31 de març); el Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel
qual s’aprova el Reglament per a la supressió de les barreres arquitectòniques
(BOIB núm. 36, de 18 de març), i altres requisits exigits per la Conselleria de
Sanitat, sens perjudici que s’hagin de complir altres requisits exigits per la nor-
mativa municipal o autonòmica corresponent. La responsabilitat per l’incompli-
ment de les condicions esmentades correspon a la titularitat de l’escola.

L’escola queda obligada al compliment de la legislació vigent i a sol·lici-
tar la revisió oportuna quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades que
assenyala aquest Acord, inclosa la gestió de l’escola.

Segon. Facultar el conseller d’Educació i Cultura, per mitjà de la Direcció
General de Planificació i Centres, perquè adopti les mesures necessàries per a
l’execució d’aquest Acord.

Tercer. Notificar aquest Acord a l’Ajuntament de Calvià. 

Quart. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’

Palma, 27 d’agost de 2010

El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

— o —

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 19985

Acord de convocatòria pública de places a cobrir en règim labo-
ral a la Fundació Hospital Són Llàtzer per a l’any 2010. 

La Direcció de Gerència de la Fundació Hospital Són Llàtzer, en virtut de
les competències que té conferides en els seus Estatuts, en matèria de personal,
i com a continuació a l’acord general de data 25/05/2010 publicat en el BOIB;
i finalitzades les negociacions amb el Comitè d’empresa,

ACORDA, 

1.Aprovar les convocatòries corresponents a l’any 2010 i les Bases que
regiran les proves selectives per a cobrir places laborals fixes de les següents
categories: ATS/DUI, comare, auxiliar d’infermeria, personal auxiliar de serveis
(zelador), fisioterapeuta i grup auxiliar administratiu de la funció administrati-
va. Totes s’adjunten en el present acord.

2.Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la
pàgina web i en la intranet de la Fundació Hospital Són Llàtzer: www.hsll.es.

Palma, 07 de setembre de 2010

El Director Gerent
Luis Alegre Latorre

CONVOCATÒRIA PER A COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGO-
RIA ‘ATS/DUI’ AMB CARÀCTER LABORAL FIX A LA FUNDACIÓ HOS-

PITAL SON LLÀTZER.

Amb data 25 de maig de 2010 es va publicar al boib, la intranet i pàgina
web de la Fundació Hospital Son Llàtzer, l’Acord de la Direcció de Gerència
sobre convocatòria pública de places a cobrir per a l’any 2010, en règim laboral
a la Fundació Hospital Son Llàtzer, que inclou, entre d’altres, 85 places de
‘ATS/DUI’.

En virtut de les competències que té conferides en matèria de personal,
segons es recull en els seus Estatuts, la Direcció de Gerència de la FHSLL
RESOL aprovar LES BASES que regiran la present convocatòria, 

1ª.- PLACES A COBRIR:

1. Normes generals

1.1. Es convoca un concurs oposició per cobrir 85 places vacants de la
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categoria ‘ATS/DUI’ en règim laboral fix a la FHSLL, d’acord amb la distribu-
ció següent:

a) 43 places per al torn d’accés lliure, 2 de les quals corresponen a la reser-
va per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

b) 42 places per al torn de promoció interna, 2 de les quals corresponen a
la reserva per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

1.2. Les places no cobertes en el torn de promoció interna s’incrementa-
ran a les que s’hagin ofert en el torn d’accés lliure.

1.3. Les persones aspirants només poden participar en un dels torns esta-
blerts.

1.4. Les proves selectives es regeixen per aquestes bases de convocatòria
i subsidiàriament per la normativa que hi resulti d’aplicació de la Llei 55/2003,
de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut;
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic; el Decret
24/2009, de 27 de març, pel qual es regula l’exigència de coneixements de llen-
gua catalana en els procediments selectius d’accés i de mobilitat relatius a la
funció pública estatutària i per ocupar llocs de treball que es convoquin en el
sector públic sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; i la resta
de les disposicions que hi resultin aplicables.

1.5. El Gerent ha de resoldre les incidències que se suscitin en el desen-
volupament d’aquesta convocatòria, sense perjudici de les que corresponguin al
Tribunal qualificador segons el que disposa la base 5.5.

2ª.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS:

2.1. Per ser admeses en aquestes proves selectives, les persones aspirants
han de complir els requisits següents:

a) Tenir complits setze anys d’edat i no superar l’edat màxima de jubila-
ció forçosa.

b) Tenir el títol de diplomat universitari d’infermeria o de ATS (o equiva-
lent). En el cas de les titulacions obtingudes a l’estranger, ha d’acreditar que
estan homologades pel Ministeri d’Educació.

c) Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions que es
derivin del nomenament corresponent.

d) La persona aspirant no ha d’haver estat separada del servei, mitjançant
un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública en
els sis anys anteriors a la convocatòria, ni ha d’estar inhabilitada amb caràcter
ferm per exercir funcions públiques ni per a la professió corresponent.

e) En el cas de les persones que no tenguin la nacionalitat espanyola, la
persona aspirant no ha d’estar inhabilitada per cap sanció o pena per accedir a
funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea, ni ha d’haver estat
separada de cap de les seves administracions ni de cap dels seus serveis públics
en els sis anys anteriors a la convocatòria mitjançant una sanció disciplinària.

f) Cal satisfer els drets d’examen per l’import que es detalla en la base 3.7,
llevat que es tracti de persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %,
que estan exemptes de pagar cap dret d’examen.

2.2. Les persones aspirants que concorrin pel sistema de promoció inter-
na han de complir també els requisits següents:

a) Tenir la condició de personal fix de l’Hospital Son llàtzer.
b) Pertànyer a una categoria diferent de la convocada del mateix grup de

classificació o d’un d’inferior.
c) Estar en la situació de servei actiu en la categoria en la qual s’ostenta

la plaça fixa o tenir reserva de plaça en aquesta categoria.
d) Haver prestat servei amb nomenament com personal fix durant dos

anys en la categoria de procedència en la FHSLL.
2.3. Les persones que es presentin pel torn de reserva per a persones amb

discapacitat han de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33
%.

2.4. D’acord amb la disposició addicional segona del Decret 24/2009, de
27 de març, i a la vista del informe emès pel secretari general del Servei de
Salut, s’eximeix les persones aspirants d’acreditar els coneixements de català
corresponents al certificat B.

2.5. Els requisits exigits per participar en aquesta convocatòria s’han de
complir en el terme final del termini per presentar-hi sol·licituds i s’han de man-
tenir al llarg de tot el procés selectiu fins a la presa de possessió de la plaça adju-
dicada. En cas contrari, es perdran tots els drets derivats de la convocatòria.

3ª.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, TERMINI I PAGAMENT DE
DRETS D’ ADMISSIÓ:

3.1. Les persones interessades a participar en aquest procés selectiu han
d’emplenar la sol·licitud per participar en les proves selectives i pagar els drets
d’examen.

3.2. La sol·licitud es pot emplenar per mitjà del tràmit telemàtic publicat
la Web de la FHSLL: www.hsll.es, d’acord amb les recomanacions que es publi-
quen com a annex II d’aquesta resolució. La sol·licitud també es pot emplenar
manualment; per a això està disponible el formulari en format d’imprès en paper

en el Departament de RR.HH. de la FHSLL (entrada per Hospitalització; hora-
ri: de dilluns a divendres de 09:00h. a 14:00h.), Carretera de Manacor, Km. 4 -
07198 Palma de Mallorca-. 

3.3. Les persones aspirants han d’indicar en la sol·licitud les dades
següents:

a) El torn en el qual es presenten a les proves selectives. Si no ho indiquin
seran incloses en el torn d’accés lliure.

b) Les adaptacions de temps o de mitjans que necessitin per participar en
les proves selectives, independentment del torn al qual es presentin.

c) El nombre de referència de l’entitat bancària que apareix en el resguard
acreditatiu del pagament dels drets d’examen.

3.4. Les persones interessades han de registrar la sol·licitud en els casos
següents:

- Quan l’omplin manualment.
- Quan tenguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%.
En aquests casos, la sol·licituds s’ha de presentar en el Registre General

de la FHSLL (entrada per Hospitalització; horari: de dilluns a divendres de
09:00h. a 14:00h.), Carretera de Manacor, Km. 4 -07198 Palma de Mallorca-, o
bé a qualsevol dels llocs o segons les formes que estableix l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administració públi-
ques i del procediment administratiu comú. Les sol·licituds que es presentin a
través de les oficines de Correus han d’anar dins un sobre obert perquè el fun-
cionari de Correus les dati i les segelli abans de certificar-les. Les sol·licituds
subscrites per les persones residents a l’estranger es poden presentar a les repre-
sentacions diplomàtiques o a les oficines consulars espanyoles a l’estranger.

Les persones aspirants han de conservar una còpia del seu exemplar de la
sol·licitud per si els fos requerit en qualsevol moment del procés selectiu.

3.5. No és necessari registrar la sol·licitud si aquesta es tramita telemàti-
cament segons l’annex II d’aquesta convocatòria (i sempre que els aspirants no
tenguin reconeguda una discapacitat, ja que en aquests casos la sol·licitud s’ha
de registrar sempre). 

En aquest cas, les persones aspirants han d’imprimir i conservar el res-
guard que justifica que han presentat la sol·licitud, per si se’ls requerís en qual-
sevol moment del procés selectiu.

3.6. El termini per presentar sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de
la data de publicació de la present convocatòria i conclourà a les 14:00 hores del
dia 15 d’octubre de 2010.

3.7. Els drets d’examen d’aquesta convocatòria són de 25,81 € per a les
persones aspirants del torn d’accés lliure i de 12,90 € per a les persones aspi-
rants del torn de promoció interna. Les que tenguin una discapacitat igual o
superior al 33 % estan exemptes de pagar cap dret d’examen.

S’han d’ingressar a la BANCA MARCH, a favor de la Fundació Hospital
Son Llàtzer, al nombre de compte: 0061 0258 43 0004660115 i d’acord amb les
recomanacions que es publiquen com a annex II d’aquesta resolució.

En tot cas, el justificant del pagament dels drets d’examen s’ha de con-
servar, per si se’ls requerís en qualsevol moment del procés selectiu.

3.8. Les persones aspirants queden vinculades a les dades que hagin fet
constar en la seva sol·licitud i poden sol·licitar que es modifiquin només mit-
jançant un escrit motivat presentat en el termini per registrar les sol·licituds.

Es considerarà el domicili que figuri en la sol·licitud com l’únic vàlid a
efecte de notificacions; seran responsabilitat exclusivament de la persona aspi-
rant els errors en la consignació del domicili i no comunicar qualsevol canvi de
domicili.

3.9. En la sol·licitud -que s’ha d’emplenar degudament- la persona aspi-
rant ha d’esmentar expressament que compleix tots els requisits i les condicions
que s’exigeixen en cada cas.

3.10. En el cas que les persones aspirants hagin de registrar la sol·licitud,
a més, han d’adjuntar els documents següents:

a) El resguard acreditatiu dels drets d’examen, en el qual ha de figurar el
segell de l’entitat bancària que justifiqui que s’ha efectuat el pagament.

b) Les persones que tenguin reconeguda una discapacitat igual o superior
al 33 % han de presentar el certificat que acrediti aquesta circumstància, inde-
pendentment del torn al qual es presentin.

4ª.- ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS:

4.1. Una vegada exhaurit el termini per presentar sol·licituds, es publica-
ran les llistes provisionals de persones admeses i excloses del procés selectiu,
que s’ha de publicar en, la intranet i web de la FHLL www.hsll.es, i en el tauler
d’anuncis de la FHSLL i dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes
Balears. En la llista provisional de persones admeses n’han de figurar el nom,
els llinatges i el DNI. En la llista provisional de persones excloses ha de figurar
també la causa de l’exclusió. Amb la finalitat d’evitar errors i, si es produeixen,
possibilitar que s’esmenin en el termini i en la forma escaients, les persones
aspirants han de comprovar no solament que no figuren en la llista de persones
excloses sinó que, a més, consten en la de persones admeses.

4.2. A partir de l’endemà de la data en què s’hagin publicat els llistats pro-
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visionals, les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils per
presentar-hi reclamacions -que no tindran caràcter de recurs- o per esmenar -si
escau- el defecte que hagi motivat l’exclusió. Les reclamacions que es presen-
tin s’han d’entendre rebutjades quan les persones que les hagin presentat no apa-
reguin com a admeses en la resolució amb què es publiquin les llistes definiti-
ves. Les persones que no esmenin els defectes en el termini establert seran
excloses del procés selectiu. Així mateix, les persones que hagin detectat errors
en la consignació de les seves dades personals poden manifestar-ho en aquest
mateix termini. Els errors de fet es poden esmenar en qualsevol moment, d’ofi-
ci o a petició de la persona interessada.

4.3. Una vegada exhaurit el termini al qual es refereix l’apartat anterior,
l’òrgan convocant ha de dictar la resolució per la qual s’aprovin les llistes defi-
nitives de persones admeses i excloses del procés selectiu, que s’ha de publicar
en els mateixos llocs de publicació dels llistats provisionals assenyalats en l’a-
partat 4.1. Contra aquesta resolució i a l’empar del Reial Decret Legislatiu
2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Procediment
Laboral, les persones interessades poden interposar una demanda davant el
Jutjat Social competent, havent efectuat prèviament un intent conciliatori davant
el Tribunal d’Arbitratge y Mediació de les Illes Balears (T.A.M.I.B).

4.4. Les persones aspirants que es presentin al torn de promoció interna i
no compleixin els requisits específics establerts en la base 2.2 seran incloses en
la llista provisional de persones excloses pel torn. En aquest cas, independent-
ment del dret a esmenar defectes o a presentar reclamacions contra l’exclusió,
les persones aspirants poden pagar els drets d’examen del torn d’accés lliure
dins el termini de deu dies al qual es refereix la base 4.2. Si finalment són inclo-
ses en les llistes definitives de persones aspirants admeses en el torn de promo-
ció interna, tindran dret a sol·licitar que se’ls torni els drets d’examen del torn
d’accés lliure, d’acord amb el que disposa la base 4.7. Si han estat excloses de
la llista definitiva del torn de promoció interna, seran incloses d’ofici en la llis-
ta definitiva d’ admeses pel torn d’accés lliure i podran sol·licitar que se’ls torni
els drets d’examen del torn de promoció interna d’acord amb el que disposa la
base 4.7.

4.5. Les persones aspirants que, en el torn d’accés lliure o de promoció
interna, optin per la reserva per a persones amb discapacitat i no acreditin que
compleixen els requisits específics establerts en la base 2.3 seran incloses en la
llista provisional de persones excloses. En aquest cas, independentment del dret
a esmenar defectes o a presentar reclamacions contra l’exclusió, les persones
aspirants poden pagar els drets d’examen del torn corresponent dins del termini
de deu dies a què es refereix la base 4.2. Si finalment són incloses en les llistes
definitives de persones aspirants admeses en la reserva per a persones amb dis-
capacitat, tindran dret a sol·licitar que se’ls tornin els drets d’examen abonats,
d’acord amb el que disposa la base 4.7. Si han estat excloses de la reserva per a
persones amb discapacitat, seran incloses d’ofici en la llista definitiva d’ adme-
ses del torn corresponent.

4.6. El fet de figurar en la llista de persones admeses no suposa que es
reconegui que aquestes persones compleixen els requisits exigits en el procedi-
ment que es convoqui a l’empara d’aquestes bases. Si de la documentació que
ha de presentar, d’acord amb la base 12, es desprèn que la persona aspirant no
compleix algun dels requisits, perdrà tots els drets que es puguin derivar de par-
ticipar en aquest procediment.

4.7. És procedent tornar els drets d’examen d’inscripció en els casos en
què s’hagi exclòs la persona aspirant de les proves selectives convocades. La
sol·licitud de devolució s’ha de presentar en el Departament de RR.HH de la
FHSLL dins el termini de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la
data en què es publiqui la llista definitiva de persones excloses, d’acord amb
l’article 338 undecies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim
específic de determinades taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 163, de 24 de desembre de 1998).

5ª.- TRIBUNAL QUALIFICADOR:

5.1. El Tribunal qualificador, que depèn de l’òrgan convocant, és l’òrgan
encarregat de dur a terme el procés selectiu. Actua amb autonomia funcional i
els acords que adopti vinculen l’òrgan del qual depèn, sense perjudici de les
facultats de revisió establertes legalment.

5.2. Tots els membres del Tribunal han de pertànyer-hi a títol individual i
la seva actuació s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat, professionalitat,
objectivitat, agilitat i eficàcia. El Tribunal està integrat per cinc membres titu-
lars i els seus suplents respectius: president/presidenta i quatre vocals -un dels
quals ha de ser designat pel Tribunal com a secretari-, tots nomenats per l’òrgan
convocant. La relació nominal dels seus membres s’ha de publicar la intranet i
web de la FHLL www.hsll.es, i en el tauler d’anuncis de la FHSLL i dels Serveis
Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears, amb una antelació d’un mes
com a mínim a la data de l’examen.

5.3. Els membres del Tribunal i els assessors s’han d’abstenir d’interve-
nir- hi i ho han de notificar a l’autoritat convocant quan concorrin les circums-
tàncies previstes en l’article 28.2 de la Llei 30/1992. En tot cas, la presidència

pot demanar als membres del Tribunal una declaració expressa de no estar
incursos en cap d’aquestes circumstàncies. Així mateix, les persones aspirants
poden recusar els membres del Tribunal quan concorri alguna d’aquestes cir-
cumstàncies. L’abstenció i la recusació dels membres del Tribunal es regula mit-
jançant els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992 i els articles 22 i 23 de la Llei
3/2003.

5.4. L’actuació del Tribunal s’ha d’ajustar a la Llei 30/1992 quant al fun-
cionament dels òrgans col·legiats. Per constituir-se de manera vàlida amb la
finalitat de dur a terme sessions, deliberacions i adoptar acords cal l’assistència
del president i del secretari -o de qui els substitueixin- i almenys la meitat dels
membres, titulars o suplents indistintament. Els acords han de ser presos per
majoria de vots dels membres presents a cada sessió.

5.5. Corresponen al Tribunal les funcions següents:
a) Determinar de manera concreta el contingut de les proves i la qualifi-

cació.
b) Valorar els mèrits al·legats per les persones aspirants d’acord amb el

barem de mèrits que s’adjunta a aquesta resolució com a annex I.
c) Resoldre els dubtes que sorgeixin en l’aplicació d’aquestes bases i en

la manera d’actuar en els casos no prevists.
d) Adoptar totes les mesures necessàries per garantir que el procés selec-

tiu es desenvolupi de manera correcta.
5.6. En els casos en què justificadament -a causa del volum de les proves

o la dificultat tècnica d’aquestes- sigui aconsellable, el Tribunal pot disposar que
s’incorporin assessors especialistes a les tasques, els quals s’han de limitar a
prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques, i hi tenen veu però no
vot. Aquests assessors han de tenir una titulació acadèmica de nivell igual o
superior a l’exigida per a . La designació d’aquests assessors s’ha de comunicar
a l’òrgan convocant, que ha de dictar una resolució respecte d’això i ha d’orde-
nar que es publiqui en els mateixos llocs de publicació assenyalats en l’apartat
5.2. Així mateix, el Tribunal pot demanar que es designin col·laboradors per a
les tasques de vigilància, coordinació o altres de semblants que resultin neces-
sàries per al desenvolupament de les proves selectives.

5.7. A efectes de comunicacions i incidències, el Tribunal té la seu a les
dependències de la Fundació Hospital Son Llàtzer (carretera de Manacor,
Km.4,-07198-Palma de Mallorca.

6.8. Tots els membres del Tribunal, els assessors i el personal col·labora-
dor han de percebre les dietes que els corresponguin per assistir a les sessions,
d’acord amb el que preveu la normativa vigent sobre indemnitzacions per raó
del servei.

5.9. Els membres del Tribunal han de mantenir la confidencialitat i el sigil
professional en tot allò referent a les qüestions tractades a les reunions, de tal
manera que no poden utilitzar fora d’aquestes la informació de què disposin
com a membres del Tribunal referida al procés selectiu per al qual han estat
nomenats.

5.10. Contra els actes que dicti el Tribunal durant el desenvolupament del
procés selectiu no es pot interposar cap recurs, llevat que per la seva naturalesa
puguin ser considerats definitius o de tràmit qualificat, d’acord amb l’article
107.1 de la Llei 30/1992. En aquest cas, i a l’empar del Reial Decret Legislatiu
2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Procediment
Laboral, les persones interessades poden interposar una demanda davant el
Jutjat Social competent, havent efectuat prèviament un intent conciliatori davant
el Tribunal d’Arbitratge y Mediació de les Illes Balears (T.A.M.I.B).

5.11. Les organitzacions sindicals amb representació en el Comitè
d’Empresa i les seccions sindicals constituïdes en la FHSLL poden exercir en
qualsevol moment funcions de vigilància per vetllar que el procediment selec-
tiu es desenvolupi correctament.

6ª.- SISTEMA SELECTIU:

6.1. El procediment selectiu és el de concurs oposició; per tant, consta
d’una primera fase d’oposició i d’una segona fase de concurs. La qualificació
final s’obté sumant les puntuacions obtingudes en ambdues fases.

6.2. La fase d’oposició consisteix en un sol exercici de caràcter obligato-
ri i eliminatori en el qual cal contestar un qüestionari de tipus test de 88 pre-
guntes més 12 preguntes de reserva -que també cal contestar-, amb quatre res-
postes alternatives, de les quals només una és la correcta. Les preguntes versen
sobre les matèries pròpies del temari que figura en l’annex I de l’acord sobre
convocatòria pública de places a cobrir en règim laboral en la Fundació Hospital
Son Llàtzer per a l’any 2010, del Director Gerent de la Fundació, amb data 11
de maig de 2010, publicat en el BOIB 73 de 15 de maig de 2010. Per al torn de
promoció interna, l’exercici no conté preguntes sobre el contingut dels temes 1
a 7.

6.3. La valoració d’aquesta prova és de 0 a 55 punts; per superar l’exerci-
ci cal assolir la puntuació mínima de 27,5 punts. Cada resposta correcta es valo-
ra amb 0,625 punts. Les respostes errònies es penalitzen amb una quarta part del
valor d’una resposta correcta. Les respostes en blanc i les que contenguin més
d’una alternativa senyalada no es valoren.

40 BOIB Num. 134 14-09-2010



6.4. El temps total per fer l’exercici és de 120 minuts, inclosos el corres-
ponent a les preguntes de reserva.

6.5 Per facilitar la presentació d’impugnacions, les persones aspirants
poden conservar el qüestionari de preguntes.

6.6. La fase de concurs consisteix en la valoració dels mèrits que les per-
sones aspirants acreditin, referits al darrer dia del termini per presentar sol·lici-
tuds. De la valoració, se n’encarrega el mateix Tribunal i ha d’aplicar-hi els
barems que es publiquen com a annex I.

6.7. La puntuació màxima possible que es pot obtenir en la fase de con-
curs és de 45 punts. En cap cas la puntuació obtinguda en la fase de concurs pot
aplicar-se per assolir la puntuació mínima de la fase d’oposició.

7ª.- DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES:

7.1. En la resolució amb què es publiqui la llista definitiva de persones
admeses i excloses de les proves selectives, l’òrgan convocant ha d’establir la
data, l’hora i el lloc en què es durà a terme l’exercici de la fase d’oposició.
Aquesta resolució s’ha de publicar en el tauler d’anuncis de la seu del Tribunal
i dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears, en la intranet i
web de la FHSLL: www.hsll.es.

7.2. En el termini dels dos dies hàbils següents a l’exercici, el Tribunal ha
de publicar les respostes correctes en els mateixos llocs de publicació del parà-
graf anterior. Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils a
partir de l’endemà de la data de publicació de les respostes correctes per plan-
tejar-hi impugnacions fonamentades contra les preguntes formulades o les res-
postes del Tribunal. Aquestes impugnacions s’han d’adreçar a la seu del
Tribunal documentades degudament.

7.3. Una vegada exhaurit el termini per presentar-hi impugnacions, el
Tribunal disposa de set dies hàbils per fer públiques -en els llocs indicats en el
paràgraf anterior- les qualificacions de les persones aspirants que hagin fet l’e-
xercici, en les quals ha d’indicar les preguntes anul·lades pel Tribunal basant-se
en les impugnacions presentades.

7.4. El Tribunal ha de respectar els principis d’igualtat, objectivitat i trans-
parència durant tot el procés selectiu, per la qual cosa ha d’adoptar les mesures
oportunes per garantir que tots els exercicis de l’oposició siguin corregits sense
conèixer la identitat dels examinands. El Tribunal ha d’excloure els examinands
en els fulls d’examen dels quals figurin noms, marques o signes que permetin
conèixer-ne la identitat. Així mateix, el Tribunal ha d’adoptar les mesures neces-
sàries per evitar que s’utilitzi qualsevol mitjà -inclosos els electrònics- durant
les proves que pugui desvirtuar l’aplicació dels principis d’igualtat, mèrit i capa-
citat, així com per garantir la transparència de les proves selectives.

7.5. Els examinands poden triar respondre l’exercici en qualsevol de les
dues llengües oficials de les Illes Balears. A aquest efecte, han d’indicar en la
sol·licitud per participar en el procés selectiu l’idioma amb què volen fer la
prova.

7.6. En el dia assenyalat per participar en l’exercici, els examinands han
de presentar el seu document nacional d’identitat, el passaport o algun document
oficial que acrediti la seva identitat. En qualsevol moment el Tribunal pot reque-
rir un examinand que acrediti la seva identitat.

7.7. Els examinands seran convocats per a cada exercici en crida única i
seran exclosos de les proves selectives els que no hi compareguin.

7.8. El Tribunal ha d’establir a l’exercici les adaptacions de temps i de
mitjans per als examinands amb discapacitat que ho hagin expressat en la
sol·licitud de participació i que el Tribunal consideri necessàries. A aquest efec-
te, el Tribunal pot demanar l’assessorament del Servei de Prevenció de Riscs
Laborals de la FHSLL. Les adaptacions no han de desvirtuar el caràcter de les
proves, la finalitat de les quals és valorar l’aptitud de les persones aspirants per
a les funcions pròpies de la plaça a la qual optin.

7.9. Si en qualsevol moment del procés selectiu el Tribunal s’assabenta o
té dubtes fonamentats que algun dels examinands no compleix algun dels requi-
sits exigits en la convocatòria, li pot requerir els documents que acreditin que el
compleix. En el cas que no quedi acreditat, el Tribunal -amb l’audiència prèvia
de l’examinand- ha d’elevar a l’òrgan convocant una proposta motivada per
excloure’l del procés selectiu, amb la qual li informi de les inexactituds o les fal-
sedats consignades per l’examinand en la sol·licitud d’admissió a les proves
selectives. En aquest cas, mentre l’òrgan convocant no dicti la resolució corres-
ponent la persona aspirant pot continuar participant condicionalment en el pro-
cés selectiu. Contra la resolució d’exclusió del procés selectiu -que exhaureix la
via administrativa-, la persona interessada pot interposar-hi, a l’empar del Reial
Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Procediment Laboral, una demanda davant el Jutjat Social competent, havent
efectuat prèviament un intent conciliatori davant el Tribunal d’Arbitratge y
Mediació de les Illes Balears (T.A.M.I.B).

8ª.- LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA
FASE D’OPOSICIÓ:

8.1. Una vegada finalitzat l’exercici de la fase d’oposició i resoltes les
al·legacions, el Tribunal ha de fer pública - en la intranet, web de la FHSLL:
www.hsll.es i en el tauler d’anuncis de la seu del Tribunal i dels Serveis Centrals
del Servei de Salut de les Illes Balears- la llista de persones que l’hagin superat
referida a cadascun dels torns. Aquesta llista ha d’incloure el nom i els llinatges,
el DNI i la puntuació obtinguda.

8.2. Superen la fase d’oposició totes les persones que hagin aprovat l’e-
xercici..

8.3. La puntuació final de la fase d’oposició de cada persona aspirant s’ha
de correspondre amb la puntuació obtinguda en l’exercici. La puntuació màxi-
ma possible per a tota la fase d’oposició és de 55 punts.

9ª.- FASE DE CONCURS: VALORACIÓ DE MÈRITS

9.1. Dins un termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
data de publicació de la llista de persones aprovades en la fase d’oposició,
aquestes han d’acreditar els mèrits que s’indiquen a l’annex I per a la fase de
concurs presentant els documents originals o fotocòpies compulsades en el
Registre General de la FHSLL, o segons la forma establerta en l’article 38.4 de
la Llei 30/1992.

9.2. Els mèrits s’han d’acreditar i valorar sempre amb referència al final
del termini per presentar sol·licituds de participació en el procés selectiu es a dir
dia 15 d’octubre de 2010. No es valoraran els mèrits que no hagin estat presen-
tats en la forma establerta en aquest termini. En el supòsit que, una vegada
sol·licitada l’acreditació de mèrits, no s’hagi rebut a temps el certificat sol·lici-
tat, les persones aspirants han d’adjuntar una fotocòpia compulsada d’aquesta
sol·licitud, en la qual ha de figurar llegible el segell de registre d’entrada, sense
perjudici que posteriorment -una vegada emès el certificat requerit- l’hagin d’a-
portar per unir-lo a l’expedient.

9.3. El Tribunal pot requerir a les persones aspirants qualsevol tipus d’a-
clariment sobre la documentació presentada. Si no s’atén el requeriment no es
valorarà el mèrit corresponent, ja que el Tribunal només ha de valorar o dema-
nar aclariments sobre els mèrits al·legats en temps i forma per les persones aspi-
rants. També pot demanar una còpia traduïda per un traductor jurat respecte dels
mèrits acreditats mitjançant documents redactats en un idioma diferent als ofi-
cials de les Illes Balears.

9.4. Una vegada finalitzada la valoració dels mèrits, el Tribunal ha de fer
pública -en la intranet, web de la FHSLL: www.hsll.es i en el tauler d’anuncis
de la seu del Tribunal i dels Serveis Centrals dels Serveis de Salut - la llista pro-
visional de puntuacions obtingudes en la fase de concurs referida a cadascun
dels torns. Les persones aspirants disposen d’un termini de 7 dies hàbils per pre-
sentar al·legacions relatives a la puntuació de la fase de concurs. Una vegada
exhaurit aquest termini i resoltes les al·legacions, el Tribunal ha de fer pública -
als llocs indicats més amunt- la llista definitiva de puntuacions obtingudes en la
fase de concurs referida a cadascun dels torns.

10ª.- RESOLUCIÓ DEL CONCURS OPOSICIÓ:

10.1. Una vegada finalitzat el procés selectiu, el Tribunal ha de fer públi-
ca -als llocs indicats a la base 9.5- la llista d’aspirants que han superat el procés
selectiu referida a cadascun dels torns i ha d’elevar-la a l’òrgan convocant.
Aquesta llista ha de contenir com a màxim tantes persones aprovades com pla-
ces es convoquen.

10.2. Per tal d’assegurar que es cobreixen totes les places convocades,
quan es produeixin renúncies o quan, d’acord amb la base 11, es desprengui que
alguna de les persones seleccionades no compleix els requisits per a subscriure
un contracte laboral fix, el Tribunal també ha de publicar als llocs indicats més
amunt una llista complementària de les persones aspirants que segueixin per
puntuació a les proposades. Aquesta llista també ha de ser elevada a l’òrgan con-
vocant.

10.3. L’ordre final de prelació de les persones aspirants que resultin selec-
cionades en el procediment de concurs oposició és determinat per la suma de les
puntuacions de la fase d’oposició i de la fase de concurs.

10.4. Les persones aspirants que hagin participat mitjançant la reserva per
a persones amb discapacitat i no hagin obtingut cap plaça però hagin aconseguit
una puntuació igual o superior a la d’alguna de les aspirants del seu mateix torn
seran incloses pel seu ordre de puntuació en la llista de persones aprovades del
torn corresponent.

10.5. En els casos d’empat en la puntuació final, l’ordre s’estableix tenint
en compte la major puntuació a l’apartat 1 del barem de mèrits (experiència pro-
fessional); si persisteix l’empat, l’ordre s’estableix tenint en compte la puntua-
ció total de la fase de concurs; si així i tot continua l’empat, cal resoldre a favor
de la persona aspirant de major edat. Finalment, en cas necessari el Tribunal
resoldria l’empat per sorteig.

11ª.- PUBLICACIÓ DE LA LLISTA D’ASPIRANTS QUE HAN SUPE-
RAT LES PROVES SELECTIVES:
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11.1. Una vegada rebuda la llista de persones aspirants seleccionades con-
feccionada pel Tribunal, l’òrgan convocant ha de dictar la resolució per aprovar
la llista d’aspirants que han superat el procés selectiu, que s’ha de publicar en la
intranet i web de la FHLL www.hsll.es, i en el tauler d’anuncis de la FHSLL i
dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.

11.2. En el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
data en què es publiqui aquesta resolució en els mateixos llocs de publicació del
paràgraf anterior, les persones aspirants seleccionades i les que figurin en els 10
primers llocs de cada llista complementària han de presentar els documents
següents:

a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o -en el cas de no tenir la
nacionalitat espanyola- d’un document oficial que acrediti la identitat, l’edat i la
nacionalitat. Els familiars que, d’acord amb la base 2.1.a, tenguin dret a partici-
par en el procés selectiu han de presentar una fotocòpia compulsada d’algun
document que acrediti el vincle de parentiu o, si es dóna el cas, del fet de ser
dependents d’aquests familiars.

b) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en aquesta convocatò-
ria o certificat acadèmic que acrediti haver duit a terme tots els estudis per obte-
nir el títol.

c) Declaració jurada o promesa de la persona aspirant de no haver estat
separada -mitjançant un expedient disciplinari- del servei de qualsevol servei de
salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, i de no
estar inhabilitada amb caràcter ferm per exercir funcions públiques ni per a la
professió corresponent.

d) Els ciutadans d’altres estats esmentats en la base 2.1.a han d’acreditar
que no estan inhabilitats -per sanció o pena- per accedir a funcions o a serveis
públics en un estat de la Unió Europea i que no han estat separats -per sanció
disciplinària- d’alguna de les seves administracions o dels seus serveis públics
en els sis anys anteriors a la convocatòria.

11.3. Si no es presenta la documentació en el termini establert -excepte en
els casos de força major, que han de ser constatats degudament i, si escau, apre-
ciats per l’Administració mitjançant una resolució motivada- o si en examinar
la documentació es dedueix que la persona aspirant no compleix algun dels
requisits, no pot ser nomenada com a personal estatutari, per la qual cosa s’han
d’anul·lar les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi
incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

11.4. Abans d’efectuar el contracte laboral fix, el Servei de Prevenció de
Riscs Laborals de la FHSLL ha d’emetre un certificat que acrediti que la perso-
na aspirant té capacitat funcional per acomplir les tasques del lloc de treball, i
remetre’l a l’òrgan convocant. A l’efecte, la persona aspirant ha de comparèixer
el dia i l’hora en què sigui citada. Si no hi compareix o si del certificat es des-
prèn que no té capacitat funcional, no podrà ser-li expedit el contracte laboral
fix.

12ª.- MODALITAT DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL I
INCORPORACIÓ A LA PLAÇA ADJUDICADA:

12.1. Una vegada acabat el procés selectiu i revisada i conformada la
documentació a què es refereix la base 11, les persones que l’hagin superat ha
de ser-los expedit un contracte laboral fix, subjecte a un període de prova segons
normativa vigent.

12.2. La incorporació a la plaça adjudicada s’ha d’efectuar en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació de persones selec-
cionades. Perden aquest dret les persones que no s’incorporin a la seva destina-
ció en aquest termini, excepte en els casos d’impossibilitat acreditada i aprecia-
da per l’òrgan convocant. Abans de prendre possessió de la plaça, la persona
seleccionada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de feina ni que du a terme
cap activitat en el sector públic de les que comprèn l’article 1 de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administra-
cions públiques. Si du a terme alguna activitat privada -incloses les de caràcter
professional- ho ha de declarar en el termini de 10 dies hàbils comptadors des
de l’endemà de la data de la presa de possessió perquè l’òrgan competent n’a-
cordi la declaració de compatibilitat o d’incompatibilitat.

Annex I
Baremació de mèrits

1. Experiència professional (25 punts)

1.1. Es computa el temps de serveis prestats que les persones aspirants
tenguin reconeguts fins a la data final del termini per presentar sol·licituds de
participació en el procés selectiu, d’acord amb el barem següent:

a) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la
Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa cate-
goria a la qual s’opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,14 punts.

b) Per cada mes de servei prestat en la categoria ‘infermera d’urgències de

l’atenció primària’ o com a infermera dels extints serveis normals o especials
d’urgència: 0,14 punts.

c) Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de coo-
peració internacional per al desenvolupament o en programes d’ajuda humani-
tària fent-hi les funcions pròpies de la categoria a la qual s’opta: 0,14 punts

d) Per cada mes de servei prestat ocupant un lloc directiu en institucions
sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut (només es valoren els serveis
prestats si hom té el títol requerit per accedir a la categoria): 0,14 punts.

e) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la
Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria
diferent a la qual s’opta per a la qual s’exigeixi tenir el títol de diplomat en infer-
meria: 0,105 punts.

f) Per cada mes de servei prestat en el model tradicional de contingent o
de zona en la mateixa categoria a la qual s’opta: 0,105 punts.

g) Per cada mes de servei prestat a centres públics no sanitaris de la Unió
Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria
o en places amb el mateix contingut funcional: 0,105 punts.

h) Per cada mes de serveis prestat en institucions sanitàries públiques de
la Unió Europea en una categoria diferent a la categoria a la qual s’opta: 0,07
punts.

1.2. Per computar els serveis prestats referits al personal de reforç amb
nomenament específic per a l’atenció continuada, es reconeix un mes complet
de serveis prestats calculant-lo segons les regles següents:

- Un mes o la part que hi correspongui proporcionalment per cada cent
cinquanta hores (o fracció) realitzades.

- Si dins un mes natural s’han fet més de cent cinquanta hores, només es
pot valorar un mes de servei prestat, de tal manera que l’excés d’hores efectua-
des durant aquell no es pot aplicar per computar serveis prestats establerts per
la regla anterior.

1.3. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:
- La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats

que l’integren és de 25 punts.
- Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d’un dels sub-

apartats que l’integren.

2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement
(15 punts)

La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels apartats de
formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement és de 15
punts, d’acord amb els barems següents:

2.1. Formació especialitzada: per cada títol o diploma d’especialista en
infermeria en les especialitats previstes pel Reial decret 450/2005, de 22 d’abril:
2 punts.

2.2. Formació continuada
2.2.1 Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les

jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin rela-
cionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s’opta, d’acord
amb els criteris següents:

a) Activitats formatives en ciències de la salut posteriors a l’1 de gener de
2004 (es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques
següents):

- Han d’estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les
Professions Sanitàries -tant l’estatal com qualsevol de les autonòmiques- o pels
consells generals de col·legis oficials que, en virtut d’un conveni, tenguin enco-
manada la funció d’acreditació. L’acreditació ha de complir els criteris de la nor-
mativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut
en els materials de promoció o certificació d’assistència d’aquesta activitat, per
la qual cosa han de constar-hi de manera conjunta el logotip, el text i el nombre
de crèdits.

- Han d’haver estat impartides per alguna universitat, cosa que ha de cons-
tar en el certificat corresponent.

b) Activitats formatives en ciències de la salut anteriors a l’1 de gener de
2004 i la resta de les activitats formatives, independentment de la data (es valo-
ren sempre que compleixin alguna de les característiques següents):

- Han d’estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les
Professions Sanitàries -tant l’estatal com qualsevol de les autonòmiques- o pels
consells generals de col·legis oficials que, en virtut d’un conveni, tenguin enco-
manada la funció d’acreditació. L’acreditació ha de complir els criteris de la nor-
mativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut
en els materials de promoció o certificació d’assistència d’aquesta activitat, per
la qual cosa han de constar-hi de manera conjunta el logotip, el text i el nombre
de crèdits.

- Han d’haver estat organitzades o impartides per alguna administració
pública (d’acord amb l’article 2 de la Llei 30/1992) o per alguna universitat,
cosa que ha de constar en el certificat corresponent. En el cas que l’activitat hagi
estat organitzada per una entitat de dret públic conformement amb l’article 2.2
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la Llei 30/1992, la persona aspirant ha d’acreditar aquesta condició.
- Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim

de lucre i que s’hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les adminis-
tracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o sub-
vencionades per aquelles, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.

- Activitats duites a terme en virtut dels acords de formació continuada a
les administracions públiques i que estiguin organitzades per qualsevol dels pro-
motors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

2.2.2. A l’efecte del que disposen els apartats anteriors, es puntualitzen els
aspectes següents:

a) Les activitats formatives en ciències de la salut són les relacionades
amb les àrees temàtiques següents: salut pública, recerca, pràctica clínica, ges-
tió sanitària i qualitat, i docència.

b) Quant a la resta de les activitats formatives, es tracta de les relaciona-
des amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscs laborals; sistemes
d’informació, informàtica referida a aplicacions d’ofimàtica de nivell d’usuari i
programes informàtics aplicats a la recerca en ciències de la salut; aspectes orga-
nitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol, o orien-
tació psicològica; i qualsevol altra que segons el Tribunal estigui relacionada
amb les funcions de la categoria la qual s’opta.

2.2.3. Els diplomes o els certificats es valoren a raó de 0,05 punts per crè-
dit. En el cas que en el diploma o en el certificat figuri el nombre d’hores en lloc
dels crèdits, s’atorga un crèdit per cada deu hores. En el supòsit que figurin
simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats.
En el cas que no s’especifiquin hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.

2.3. Formació postgraduada
Es valoren a raó de 0,05 punts per cada crèdit els títols de màsters oficials

universitaris i els títols universitaris propis de postgrau (expert universitari,
especialista universitari i màster universitari) que estiguin relacionats directa-
ment amb el contingut de la categoria a la qual s’opta.

2.4. Docència
- Per cada crèdit o per cada deu hores com a docent en qualsevol de les

activitats formatives a les quals es refereixen els apartats 2.1, 2.2 i 2.3: 0,1 punts.
- Per cada curs acadèmic ocupant una plaça de professor titular, associat

o catedràtic en ciències de la salut: 0,5 punts.
- Per la tutorització de pràctiques clíniques en institucions sanitàries

públiques d’alumnat de les escoles universitàries d’infermeria o que facin qual-
sevol de les especialitats previstes en el Reial decret 450/2005, de 22 d’abril:
0,015 punts per cada deu hores.

2.5. Activitats científiques i de difusió del coneixement
2.5.1. Publicacions científiques
a) Llibres de caràcter científic, relacionats directament amb el contingut

de la categoria a la qual s’opta i que continguin ISBN i dipòsit legal:
- Per cada llibre complet: primer autor = 1 punt; la resta d’autors = 0,5

punts.
- Per cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior: primer autor = 0,3

punts; la resta d’autors = 0,15 punts (màxim tres capítols per llibre).
- En el cas que el criteri seguit per citar els autors sigui l’ordre alfabètic,

tots els autors es valoren amb la puntuació corresponent a un primer autor.
b) Articles publicats en alguna revista de caràcter científic relacionats

directament amb el contingut de la categoria a la qual s’opta:
- Per cada publicació en una revista de tiratge internacional: primer autor

= 0,10 punts; la resta d’autors = 0,05 punts.
- Per cada publicació en una revista de tiratge estatal: primer autor = 0,05

punts; la resta d’autors = 0,025 punts.
- En el cas que el criteri seguit per citar els autors sigui l’ordre alfabètic,

tots els autors es valoren amb la puntuació corresponent a un primer autor.
c) Ponències i comunicacions
- Per cada ponència presentada en congressos o reunions científiques rela-

cionada directament amb el contingut de la categoria a la qual s’opta:
- Congrés o reunió científica d’àmbit internacional: 0,10 punts.
- Congrés o reunió científica d’àmbit estatal o autonòmic: 0,05 punts.
- Per cada comunicació o pòster presentat en congressos o reunions cien-

tífiques i que estigui relacionat directament amb el contingut de la categoria a la
qual s’opta:

- Congrés o reunió científica d’àmbit internacional: 0,05 punts.
- Congrés o reunió científica d’àmbit estatal o autonòmic: 0,025 punts.
d) Recerca
- Per premis de recerca atorgats per societats científiques, organismes ofi-

cials o entitats sense ànim de lucre registrades degudament i entre les finalitats
de les quals estigui la recerca, sempre que els premis estiguin relacionats amb el
programa de matèries que regeix les proves selectives:

- Per cada premi d’àmbit internacional: 1 punt.
- Per cada premi d’àmbit estatal: 0,50 punts.
- Per cada premi d’àmbit autonòmic: 0,25 punts.
- Per cada participació en projectes de recerca finançats per organismes

públics:

- Com a investigador principal: 0,50 punts.
- Com a investigador col·laborador: 0,25 punts.

3. Coneixements orals i escrits de català (5 punts)

Es valoren els certificats expedits per l’Escola Balear d’Administració
Pública i els expedits o homologats per la Direcció General de Política
Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura relacionats amb els nivells de
coneixements que s’indiquen a continuació, fins a una puntuació màxima de 5
punts:

a) Coneixements elementals (certificat B): 3 punts.
b) Coneixements mitjans (certificat C): 4 punts.
c) Coneixements superiors (certificat D): 5 punts.
Es valora només un certificat. En el cas que hi hagi dubtes sobre la vali-

desa d’algun certificat o sobre la puntuació que cal atorgar-hi, es pot sol·licitar
un informe a la Direcció de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i
Cultura.

Annex II
Recomanacions per tramitar la sol·licitud

1. Formulari

Es recomana emplenar les sol·licituds telemàticament per agilitzar la ges-
tió i evitar possibles errors, seguint les instruccions següents:

- La web de la FHSLL: www.hsll.es, ofereix la possibilitat d’emplenar i
imprimir les sol·licituds telemàticament.

- La persona interessada ha d’emplenar el formulari amb les dades corres-
ponents a cada apartat seguint les instruccions que s’indiquen en el formulari.

- El sistema comprova la coherència de les dades introduïdes, per la qual
cosa indica els errors comesos amb relació a la convocatòria corresponent.

- Si es fa telemàticament solament és necessari emplenar una sol·licitud
encara que l’aspirant es presenti a diverses categories.

La sol·licitud emplenada telemàticament s’ha d’imprimir i conservar per
si els fos requerida en qualsevol moment del procés selectiu.

2. Com pagar els drets d’examen

Abans d’emplenar el formulari de sol·licitud, cal pagar els drets d’examen
en la BANCA MARCH, a favor de la Fundació Hospital Son Llàtzer, al nombre
de compte: 0061 0258 43 0004660115.

Per agilitzar la gestió i evitar possibles errors, és molt important que en el
document d’ingrés en la casella ‘concepte’, s’especifiquin les següents dades:

- OPE 2010
- nº NIF 
- categoria a la qual es presenti d’acord amb els següents codis:

Categoria                                    Codi
Auxiliar administratiu             AUXADM
Auxiliar infermeria                  AUXENF
PAS                                             PAS
DUE                                            DUE
Fisioterapeuta                              FIS
Comare                                       MAT

Exemple: OPE 2010 43111111R AUXADM 
El justificant del pagament dels drets d’examen s’ha de conservar, per si se’ls
requerís en qualsevol moment del procés selectiu i per poder emplenar la
sol·licitud amb el nombre de referència de l’entitat bancària que apareix en el
citat justificant.

CONVOCATÒRIA PER A COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGO-
RIA ‘COMARE’ AMB CARÀCTER LABORAL FIX A LA FUNDACIÓ

HOSPITAL SON LLÀTZER.

Amb data 25 de maig de 2010 es va publicar al boib, la intranet i pàgina
web de la Fundació Hospital Son Llàtzer, l’Acord de la Direcció de Gerència
sobre convocatòria pública de places a cobrir per a l’any 2010, en règim laboral
a la Fundació Hospital Son Llàtzer, que inclou, entre d’altres, 3 places de
‘COMARE’.

En virtut de les competències que té conferides en matèria de personal,
segons es recull en els seus Estatuts, la Direcció de Gerència de la FHSLL
RESOL aprovar LES BASES que regiran la present convocatòria, 

1ª.- PLACES A COBRIR:

1. Normes generals
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1.1. Es convoca un concurs oposició per cobrir 3 places vacants de la
categoria ‘COMARE’ en règim laboral fix a la FHSLL, d’acord amb la distri-
bució següent:

a) 2 places per al torn d’accés lliure, 1 de les quals corresponen a la reser-
va per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

b) 1 places per al torn de promoció interna. 
1.2. Les places no cobertes en el torn de promoció interna s’incrementa-

ran a les que s’hagin ofert en el torn d’accés lliure.
1.3. Les persones aspirants només poden participar en un dels torns esta-

blerts.
1.4. Les proves selectives es regeixen per aquestes bases de convocatòria

i subsidiàriament per la normativa que hi resulti d’aplicació de la Llei 55/2003,
de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut;
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic; el Decret
24/2009, de 27 de març, pel qual es regula l’exigència de coneixements de llen-
gua catalana en els procediments selectius d’accés i de mobilitat relatius a la
funció pública estatutària i per ocupar llocs de treball que es convoquin en el
sector públic sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; i la resta
de les disposicions que hi resultin aplicables.

1.5. El Gerent ha de resoldre les incidències que se suscitin en el desen-
volupament d’aquesta convocatòria, sense perjudici de les que corresponguin al
Tribunal qualificador segons el que disposa la base 5.5.

2ª.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS:

2.1. Per ser admeses en aquestes proves selectives, les persones aspirants
han de complir els requisits següents:

a) Tenir complits setze anys d’edat i no superar l’edat màxima de jubila-
ció forçosa.

b) Tenir el títol de diplomat universitari d’infermeria i el títol d’especia-
lista en infermeria obstètrico ginecològica o el títol d’ATS amb l’especialitat
d’assistència obstètrica. En el cas de les titulacions obtingudes a l’estranger, ha
d’acreditar que estan homologades pel Ministeri d’Educació.

c) Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions que es
derivin del nomenament corresponent.

d) La persona aspirant no ha d’haver estat separada del servei, mitjançant
un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública en
els sis anys anteriors a la convocatòria, ni ha d’estar inhabilitada amb caràcter
ferm per exercir funcions públiques ni per a la professió corresponent.

e) En el cas de les persones que no tenguin la nacionalitat espanyola, la
persona aspirant no ha d’estar inhabilitada per cap sanció o pena per accedir a
funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea, ni ha d’haver estat
separada de cap de les seves administracions ni de cap dels seus serveis públics
en els sis anys anteriors a la convocatòria mitjançant una sanció disciplinària.

f) Cal satisfer els drets d’examen per l’import que es detalla en la base 3.7,
llevat que es tracti de persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %,
que estan exemptes de pagar cap dret d’examen.

2.2. Les persones aspirants que concorrin pel sistema de promoció inter-
na han de complir també els requisits següents:

a) Tenir la condició de personal fix de l’Hospital Son llàtzer.
b) Pertànyer a una categoria diferent de la convocada del mateix grup de

classificació o d’un d’inferior.
c) Estar en la situació de servei actiu en la categoria en la qual s’ostenta

la plaça fixa o tenir reserva de plaça en aquesta categoria.
d) Haver prestat servei amb nomenament com personal fix durant dos

anys en la categoria de procedència en la FHSLL.
2.3. Les persones que es presentin pel torn de reserva per a persones amb

discapacitat han de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33
%.

2.4. D’acord amb la disposició addicional segona del Decret 24/2009, de
27 de març, i a la vista del informe emès pel secretari general del Servei de
Salut, s’eximeix les persones aspirants d’acreditar els coneixements de català
corresponents al certificat B.

2.5. Els requisits exigits per participar en aquesta convocatòria s’han de
complir en el terme final del termini per presentar-hi sol·licituds i s’han de man-
tenir al llarg de tot el procés selectiu fins a la presa de possessió de la plaça adju-
dicada. En cas contrari, es perdran tots els drets derivats de la convocatòria.

3ª.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, TERMINI I PAGAMENT DE
DRETS D’ ADMISSIÓ:

3.1. Les persones interessades a participar en aquest procés selectiu han
d’emplenar la sol·licitud per participar en les proves selectives i pagar els drets
d’examen.

3.2. La sol·licitud es pot emplenar per mitjà del tràmit telemàtic publicat
la Web de la FHSLL: www.hsll.es, d’acord amb les recomanacions que es publi-

quen com a annex II d’aquesta resolució. La sol·licitud també es pot emplenar
manualment; per a això està disponible el formulari en format d’imprès en paper
en el Departament de RR.HH. de la FHSLL (entrada per Hospitalització; hora-
ri: de dilluns a divendres de 09:00h. a 14:00h.), Carretera de Manacor, Km. 4 -
07198 Palma de Mallorca-. 

3.3. Les persones aspirants han d’indicar en la sol·licitud les dades
següents:

a) El torn en el qual es presenten a les proves selectives. Si no ho indiquin
seran incloses en el torn d’accés lliure.

b) Les adaptacions de temps o de mitjans que necessitin per participar en
les proves selectives, independentment del torn al qual es presentin.

c) El nombre de referència de l’entitat bancària que apareix en el resguard
acreditatiu del pagament dels drets d’examen.

3.4. Les persones interessades han de registrar la sol·licitud en els casos
següents:

- Quan l’omplin manualment.
- Quan tenguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%.
En aquests casos, la sol·licituds s’ha de presentar en el Registre General

de la FHSLL (entrada per Hospitalització; horari: de dilluns a divendres de
09:00h. a 14:00h.), Carretera de Manacor, Km. 4 -07198 Palma de Mallorca-, o
bé a qualsevol dels llocs o segons les formes que estableix l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administració públi-
ques i del procediment administratiu comú. Les sol·licituds que es presentin a
través de les oficines de Correus han d’anar dins un sobre obert perquè el fun-
cionari de Correus les dati i les segelli abans de certificar-les. Les sol·licituds
subscrites per les persones residents a l’estranger es poden presentar a les repre-
sentacions diplomàtiques o a les oficines consulars espanyoles a l’estranger.

Les persones aspirants han de conservar una còpia del seu exemplar de la
sol·licitud per si els fos requerit en qualsevol moment del procés selectiu.

3.5. No és necessari registrar la sol·licitud si aquesta es tramita telemàti-
cament segons l’annex II d’aquesta convocatòria (i sempre que els aspirants no
tenguin reconeguda una discapacitat, ja que en aquests casos la sol·licitud s’ha
de registrar sempre). 

En aquest cas, les persones aspirants han d’imprimir i conservar el res-
guard que justifica que han presentat la sol·licitud, per si se’ls requerís en qual-
sevol moment del procés selectiu.

3.6. El termini per presentar sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de
la data de publicació de la present convocatòria i conclourà a les 14:00 hores del
dia 15 d’octubre de 2010.

3.7. Els drets d’examen d’aquesta convocatòria són de 25,81 € per a les
persones aspirants del torn d’accés lliure i de 12,90 € per a les persones aspi-
rants del torn de promoció interna. Les que tenguin una discapacitat igual o
superior al 33 % estan exemptes de pagar cap dret d’examen.

S’han d’ingressar a la BANCA MARCH, a favor de la Fundació Hospital
Son Llàtzer, al nombre de compte: 0061 0258 43 0004660115 i d’acord amb les
recomanacions que es publiquen com a annex II d’aquesta resolució.

En tot cas, el justificant del pagament dels drets d’examen s’ha de con-
servar, per si se’ls requerís en qualsevol moment del procés selectiu.

3.8. Les persones aspirants queden vinculades a les dades que hagin fet
constar en la seva sol·licitud i poden sol·licitar que es modifiquin només mit-
jançant un escrit motivat presentat en el termini per registrar les sol·licituds.

Es considerarà el domicili que figuri en la sol·licitud com l’únic vàlid a
efecte de notificacions; seran responsabilitat exclusivament de la persona aspi-
rant els errors en la consignació del domicili i no comunicar qualsevol canvi de
domicili.

3.9. En la sol·licitud -que s’ha d’emplenar degudament- la persona aspi-
rant ha d’esmentar expressament que compleix tots els requisits i les condicions
que s’exigeixen en cada cas.

3.10. En el cas que les persones aspirants hagin de registrar la sol·licitud,
a més, han d’adjuntar els documents següents:

a) El resguard acreditatiu dels drets d’examen, en el qual ha de figurar el
segell de l’entitat bancària que justifiqui que s’ha efectuat el pagament.

b) Les persones que tenguin reconeguda una discapacitat igual o superior
al 33 % han de presentar el certificat que acrediti aquesta circumstància, inde-
pendentment del torn al qual es presentin.

4ª.- ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS:

4.1. Una vegada exhaurit el termini per presentar sol·licituds, es publica-
ran les llistes provisionals de persones admeses i excloses del procés selectiu,
que s’ha de publicar en, la intranet i web de la FHLL www.hsll.es, i en el tauler
d’anuncis de la FHSLL i dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes
Balears En la llista provisional de persones admeses n’han de figurar el nom, els
llinatges i el DNI. En la llista provisional de persones excloses ha de figurar
també la causa de l’exclusió. Amb la finalitat d’evitar errors i, si es produeixen,
possibilitar que s’esmenin en el termini i en la forma escaients, les persones
aspirants han de comprovar no solament que no figuren en la llista de persones
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excloses sinó que, a més, consten en la de persones admeses.
4.2. A partir de l’endemà de la data en què s’hagin publicat els llistats pro-

visionals, les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils per
presentar-hi reclamacions -que no tindran caràcter de recurs- o per esmenar -si
escau- el defecte que hagi motivat l’exclusió. Les reclamacions que es presen-
tin s’han d’entendre rebutjades quan les persones que les hagin presentat no apa-
reguin com a admeses en la resolució amb què es publiquin les llistes definiti-
ves. Les persones que no esmenin els defectes en el termini establert seran
excloses del procés selectiu. Així mateix, les persones que hagin detectat errors
en la consignació de les seves dades personals poden manifestar-ho en aquest
mateix termini. Els errors de fet es poden esmenar en qualsevol moment, d’ofi-
ci o a petició de la persona interessada.

4.3. Una vegada exhaurit el termini al qual es refereix l’apartat anterior,
l’òrgan convocant ha de dictar la resolució per la qual s’aprovin les llistes defi-
nitives de persones admeses i excloses del procés selectiu, que s’ha de publicar
en els mateixos llocs de publicació dels llistats provisionals assenyalats en l’a-
partat 4.1. Contra aquesta resolució i a l’empar del Reial Decret Legislatiu
2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Procediment
Laboral, les persones interessades poden interposar una demanda davant el
Jutjat Social competent, havent efectuat prèviament un intent conciliatori davant
el Tribunal d’Arbitratge y Mediació de les Illes Balears (T.A.M.I.B).

4.4. Les persones aspirants que es presentin al torn de promoció interna i
no compleixin els requisits específics establerts en la base 2.2 seran incloses en
la llista provisional de persones excloses pel torn. En aquest cas, independent-
ment del dret a esmenar defectes o a presentar reclamacions contra l’exclusió,
les persones aspirants poden pagar els drets d’examen del torn d’accés lliure
dins el termini de deu dies al qual es refereix la base 4.2. Si finalment són inclo-
ses en les llistes definitives de persones aspirants admeses en el torn de promo-
ció interna, tindran dret a sol·licitar que se’ls tornin els drets d’examen del torn
d’accés lliure, d’acord amb el que disposa la base 4.7. Si han estat excloses de
la llista definitiva del torn de promoció interna, seran incloses d’ofici en la llis-
ta definitiva d’ admeses pel torn d’accés lliure i podran sol·licitar que se’ls tor-
nin els drets d’examen del torn de promoció interna d’acord amb el que dispo-
sa la base 4.7.

4.5. Les persones aspirants que, en el torn d’accés lliure o de promoció
interna, optin per la reserva per a persones amb discapacitat i no acreditin que
compleixen els requisits específics establerts en la base 2.3 seran incloses en la
llista provisional de persones excloses. En aquest cas, independentment del dret
a esmenar defectes o a presentar reclamacions contra l’exclusió, les persones
aspirants poden pagar els drets d’examen del torn corresponent dins del termini
de deu dies a què es refereix la base 4.2. Si finalment són incloses en les llistes
definitives de persones aspirants admeses en la reserva per a persones amb dis-
capacitat, tindran dret a sol·licitar que se’ls tornin els drets d’examen abonats,
d’acord amb el que disposa la base 4.7. Si han estat excloses de la reserva per a
persones amb discapacitat, seran incloses d’ofici en la llista definitiva d’ adme-
ses del torn corresponent.

4.6. El fet de figurar en la llista de persones admeses no suposa que es
reconegui que aquestes persones compleixen els requisits exigits en el procedi-
ment que es convoqui a l’empara d’aquestes bases. Si de la documentació que
ha de presentar, d’acord amb la base 12, es desprèn que la persona aspirant no
compleix algun dels requisits, perdrà tots els drets que es puguin derivar de par-
ticipar en aquest procediment.

4.7. És procedent tornar els drets d’examen en els casos en què s’hagi
exclòs la persona aspirant de les proves selectives convocades. La sol·licitud de
devolució s’ha de presentar en el Departament de RR.HH de la FHSLL dins el
termini de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la data en què es
publiqui la llista definitiva de persones excloses, d’acord amb l’article 338
undecies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de
determinades taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.
163, de 24 de desembre de 1998).

5ª.- TRIBUNAL QUALIFICADOR:

5.1. El Tribunal qualificador, que depèn de l’òrgan convocant, és l’òrgan
encarregat de dur a terme el procés selectiu. Actua amb autonomia funcional i
els acords que adopti vinculen l’òrgan del qual depèn, sense perjudici de les
facultats de revisió establertes legalment.

5.2. Tots els membres del Tribunal han de pertànyer-hi a títol individual i
la seva actuació s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat, professionalitat,
objectivitat, agilitat i eficàcia. El Tribunal està integrat per cinc membres titu-
lars i els seus suplents respectius: president/presidenta i quatre vocals -un dels
quals ha de ser designat pel Tribunal com a secretari-, tots nomenats per l’òrgan
convocant. La relació nominal dels seus membres s’ha de publicar en la intra-
net i web de la FHLL www.hsll.es, i en el tauler d’anuncis de la FHSLL i dels
Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears, amb una antelació d’un
mes com a mínim a la data de l’examen.

5.3. Els membres del Tribunal i els assessors s’han d’abstenir d’interve-

nir- hi i ho han de notificar a l’autoritat convocant quan concorrin les circums-
tàncies previstes en l’article 28.2 de la Llei 30/1992. En tot cas, la presidència
pot demanar als membres del Tribunal una declaració expressa de no estar
incursos en cap d’aquestes circumstàncies. Així mateix, les persones aspirants
poden recusar els membres del Tribunal quan concorri alguna d’aquestes cir-
cumstàncies. L’abstenció i la recusació dels membres del Tribunal es regula mit-
jançant els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992 i els articles 22 i 23 de la Llei
3/2003.

5.4. L’actuació del Tribunal s’ha d’ajustar a la Llei 30/1992 quant al fun-
cionament dels òrgans col·legiats. Per constituir-se de manera vàlida amb la
finalitat de dur a terme sessions, deliberacions i adoptar acords cal l’assistència
del president i del secretari -o de qui els substitueixin- i almenys la meitat dels
membres, titulars o suplents indistintament. Els acords han de ser presos per
majoria de vots dels membres presents a cada sessió.

5.5. Corresponen al Tribunal les funcions següents:
a) Determinar de manera concreta el contingut de les proves i la qualifi-

cació.
b) Valorar els mèrits al·legats per les persones aspirants d’acord amb el

barem de mèrits que s’adjunta a aquesta resolució com a annex I.
c) Resoldre els dubtes que sorgeixin en l’aplicació d’aquestes bases i en

la manera d’actuar en els casos no prevists.
d) Adoptar totes les mesures necessàries per garantir que el procés selec-

tiu es desenvolupi de manera correcta.
5.6. En els casos en què justificadament -a causa del volum de les proves

o la dificultat tècnica d’aquestes- sigui aconsellable, el Tribunal pot disposar que
s’incorporin assessors especialistes a les tasques, els quals s’han de limitar a
prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques, i hi tenen veu però no
vot. Aquests assessors han de tenir una titulació acadèmica de nivell igual o
superior a l’exigida per a l’ingrés. La designació d’aquests assessors s’ha de
comunicar a l’òrgan convocant, que ha de dictar una resolució respecte d’això i
ha d’ordenar que es publiqui en els mateixos llocs de publicació assenyalats en
l’apartat 5.2. Així mateix, el Tribunal pot demanar que es designin col·labora-
dors per a les tasques de vigilància, coordinació o altres de semblants que resul-
tin necessàries per al desenvolupament de les proves selectives.

5.7. A efectes de comunicacions i incidències, el Tribunal té la seu a les
dependències de la Fundació Hospital Son Llàtzer (carretera de Manacor,
Km.4,-07198-Palma de Mallorca.

6.8. Tots els membres del Tribunal, els assessors i el personal col·labora-
dor han de percebre les dietes que els corresponguin per assistir a les sessions,
d’acord amb el que preveu la normativa vigent sobre indemnitzacions per raó
del servei.

5.9. Els membres del Tribunal han de mantenir la confidencialitat i el sigil
professional en tot allò referent a les qüestions tractades a les reunions, de tal
manera que no poden utilitzar fora d’aquestes la informació de què disposin
com a membres del Tribunal referida al procés selectiu per al qual han estat
nomenats.

5.10. Contra els actes que dicti el Tribunal durant el desenvolupament del
procés selectiu no es pot interposar cap recurs, llevat que per la seva naturalesa
puguin ser considerats definitius o de tràmit qualificat, d’acord amb l’article
107.1 de la Llei 30/1992. En aquest cas, i a l’empar del Reial Decret Legislatiu
2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Procediment
Laboral, les persones interessades poden interposar una demanda davant el
Jutjat Social competent, havent efectuat prèviament un intent conciliatori davant
el Tribunal d’Arbitratge y Mediació de les Illes Balears (T.A.M.I.B).

5.11. Les organitzacions sindicals amb representació en el Comitè
d’Empresa i les seccions sindicals constituïdes en la FHSLL poden exercir en
qualsevol moment funcions de vigilància per vetllar que el procediment selec-
tiu es desenvolupi correctament.

6ª.- SISTEMA SELECTIU:

6.1. El procediment selectiu és el de concurs oposició; per tant, consta
d’una primera fase d’oposició i d’una segona fase de concurs. La qualificació
final s’obté sumant les puntuacions obtingudes en ambdues fases.

6.2. La fase d’oposició consisteix en un sol exercici de caràcter obligato-
ri i eliminatori en el qual cal contestar un qüestionari de tipus test de 88 pre-
guntes més 12 preguntes de reserva -que també cal contestar-, amb quatre res-
postes alternatives, de les quals només una és la correcta. Les preguntes versen
sobre les matèries pròpies del temari que figura en l’annex I de l’acord sobre
convocatòria pública de places a cobrir en règim laboral en la Fundació Hospital
Son Llàtzer per a l’any 2010, del Director Gerent de la Fundació, amb data 11
de maig de 2010, publicat en el BOIB 73 de 15 de maig de 2010. Per al torn de
promoció interna, l’exercici no conté preguntes sobre el contingut dels temes 1
a 7.

6.3. La valoració d’aquesta prova és de 0 a 55 punts; per superar l’exerci-
ci cal assolir la puntuació mínima de 27,5 punts. Cada resposta correcta es valo-
ra amb 0,625 punts. Les respostes errònies es penalitzen amb una quarta part del
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valor d’una resposta correcta. Les respostes en blanc i les que contenguin més
d’una alternativa senyalada no es valoren.

6.4. El temps total per fer l’exercici és de 120 minuts, inclosos el corres-
ponent a les preguntes de reserva.

6.5 Per facilitar la presentació d’impugnacions, les persones aspirants
poden conservar el qüestionari de preguntes.

6.6. La fase de concurs consisteix en la valoració dels mèrits que les per-
sones aspirants acreditin, referits al darrer dia del termini per presentar sol·lici-
tuds. De la valoració, se n’encarrega el mateix Tribunal i ha d’aplicar-hi els
barems que es publiquen com a annex I.

6.7. La puntuació màxima possible que es pot obtenir en la fase de con-
curs és de 45 punts. En cap cas la puntuació obtinguda en la fase de concurs pot
aplicar-se per assolir la puntuació mínima de la fase d’oposició.

7ª.- DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES:

7.1. En la resolució amb què es publiqui la llista definitiva de persones
admeses i excloses de les proves selectives, l’òrgan convocant ha d’establir la
data, l’hora i el lloc en què es durà a terme l’exercici de la fase d’oposició.
Aquesta resolució s’ha de publicar en el tauler d’anuncis de la seu del Tribunal
i dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears, en la intranet i
web de la FHSLL.

7.2. En el termini dels dos dies hàbils següents a l’exercici, el Tribunal ha
de publicar les respostes correctes en els mateixos llocs de publicació del parà-
graf anterior Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils a
partir de l’endemà de la data de publicació de les respostes correctes per plan-
tejar-hi impugnacions fonamentades contra les preguntes formulades o les res-
postes del Tribunal. Aquestes impugnacions s’han d’adreçar a la seu del
Tribunal documentades degudament.

7.3. Una vegada exhaurit el termini per presentar-hi impugnacions, el
Tribunal disposa de set dies hàbils per fer públiques -en els llocs indicats en el
paràgraf anterior- les qualificacions de les persones aspirants que hagin fet l’e-
xercici, en les quals ha d’indicar les preguntes anul·lades pel Tribunal basant-se
en les impugnacions presentades.

7.4. El Tribunal ha de respectar els principis d’igualtat, objectivitat i trans-
parència durant tot el procés selectiu, per la qual cosa ha d’adoptar les mesures
oportunes per garantir que tots els exercicis de l’oposició siguin corregits sense
conèixer la identitat dels examinands. El Tribunal ha d’excloure els examinands
en els fulls d’examen dels quals figurin noms, marques o signes que permetin
conèixer-ne la identitat. Així mateix, el Tribunal ha d’adoptar les mesures neces-
sàries per evitar que s’utilitzi qualsevol mitjà -inclosos els electrònics- durant
les proves que pugui desvirtuar l’aplicació dels principis d’igualtat, mèrit i capa-
citat, així com per garantir la transparència de les proves selectives.

7.5. Els examinands poden triar respondre l’exercici en qualsevol de les
dues llengües oficials de les Illes Balears. A aquest efecte, han d’indicar en la
sol·licitud per participar en el procés selectiu l’idioma amb què volen fer la
prova.

7.6. En el dia assenyalat per participar en l’exercici, els examinands han
de presentar el seu document nacional d’identitat, el passaport o algun document
oficial que acrediti la seva identitat. En qualsevol moment el Tribunal pot reque-
rir un examinand que acrediti la seva identitat.

7.7. Els examinands seran convocats per a cada exercici en crida única i
seran exclosos de les proves selectives els que no hi compareguin.

7.8. El Tribunal ha d’establir a l’exercici les adaptacions de temps i de
mitjans per als examinands amb discapacitat que ho hagin expressat en la
sol·licitud de participació i que el Tribunal consideri necessàries. A aquest efec-
te, el Tribunal pot demanar l’assessorament del Servei de Prevenció de Riscs
Laborals de la FHSLL. Les adaptacions no han de desvirtuar el caràcter de les
proves, la finalitat de les quals és valorar l’aptitud de les persones aspirants per
a les funcions pròpies de la plaça a la qual optin.

7.9. Si en qualsevol moment del procés selectiu el Tribunal s’assabenta o
té dubtes fonamentats que algun dels examinands no compleix algun dels requi-
sits exigits en la convocatòria, li pot requerir els documents que acreditin que el
compleix. En el cas que no quedi acreditat, el Tribunal -amb l’audiència prèvia
de l’examinand- ha d’elevar a l’òrgan convocant una proposta motivada per
excloure’l del procés selectiu, amb la qual li informi de les inexactituds o les fal-
sedats consignades per l’examinand en la sol·licitud d’admissió a les proves
selectives. En aquest cas, mentre l’òrgan convocant no dicti la resolució corres-
ponent la persona aspirant pot continuar participant condicionalment en el pro-
cés selectiu. Contra la resolució d’exclusió del procés selectiu -que exhaureix la
via administrativa-, la persona interessada pot interposar-hi, a l’empar del Reial
Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Procediment Laboral, una demanda davant el Jutjat Social competent, havent
efectuat prèviament un intent conciliatori davant el Tribunal d’Arbitratge y
Mediació de les Illes Balears (T.A.M.I.B).

8ª.- LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA

FASE D’OPOSICIÓ:

8.1. Una vegada finalitzat l’exercici de la fase d’oposició i resoltes les
al·legacions, el Tribunal ha de fer pública - en la intranet, web de la FHSLL:
www.hsll.es i en el tauler d’anuncis de la seu del Tribunal i dels Serveis Centrals
del Servei de Salut de les Illes Balears- la llista de persones que l’hagin superat
referida a cadascun dels torns. Aquesta llista ha d’incloure el nom i els llinatges,
el DNI i la puntuació obtinguda.

8.2. Superen la fase d’oposició totes les persones que hagin aprovat l’e-
xercici..

8.3. La puntuació final de la fase d’oposició de cada persona aspirant s’ha
de correspondre amb la puntuació obtinguda en l’exercici. La puntuació màxi-
ma possible per a tota la fase d’oposició és de 55 punts.

9ª.- FASE DE CONCURS: VALORACIÓ DE MÈRITS

9.1. Dins un termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
data de publicació de la llista de persones aprovades en la fase d’oposició,
aquestes han d’acreditar els mèrits que s’indiquen a l’annex I per a la fase de
concurs presentant els documents originals o fotocòpies compulsades en el
Registre General de la FHSLL, o segons la forma establerta en l’article 38.4 de
la Llei 30/1992.

9.2. Els mèrits s’han d’acreditar i valorar sempre amb referència al final
del termini per presentar sol·licituds de participació en el procés selectiu es a dir
dia 15 d’octubre de 2010. No es valoraran els mèrits que no hagin estat presen-
tats en la forma establerta en aquest termini. En el supòsit que, una vegada
sol·licitada l’acreditació de mèrits, no s’hagi rebut a temps el certificat sol·lici-
tat, les persones aspirants han d’adjuntar una fotocòpia compulsada d’aquesta
sol·licitud, en la qual ha de figurar llegible el segell de registre d’entrada, sense
perjudici que posteriorment -una vegada emès el certificat requerit- l’hagin d’a-
portar per unir-lo a l’expedient.

9.3. El Tribunal pot requerir a les persones aspirants qualsevol tipus d’a-
clariment sobre la documentació presentada. Si no s’atén el requeriment no es
valorarà el mèrit corresponent, ja que el Tribunal només ha de valorar o dema-
nar aclariments sobre els mèrits al·legats en temps i forma per les persones aspi-
rants. També pot demanar una còpia traduïda per un traductor jurat respecte dels
mèrits acreditats mitjançant documents redactats en un idioma diferent als ofi-
cials de les Illes Balears.

9.4. Una vegada finalitzada la valoració dels mèrits, el Tribunal ha de fer
pública -en la intranet, web de la FHSLL: www.hsll.es i en el tauler d’anuncis
de la seu del Tribunal i dels Serveis Centrals dels Serveis de Salut - la llista pro-
visional de puntuacions obtingudes en la fase de concurs referida a cadascun
dels torns. Les persones aspirants disposen d’un termini de 7 dies hàbils per pre-
sentar al·legacions relatives a la puntuació de la fase de concurs. Una vegada
exhaurit aquest termini i resoltes les al·legacions, el Tribunal ha de fer pública -
als llocs indicats més amunt- la llista definitiva de puntuacions obtingudes en la
fase de concurs referida a cadascun dels torns.

10ª.- RESOLUCIÓ DEL CONCURS OPOSICIÓ:

10.1. Una vegada finalitzat el procés selectiu, el Tribunal ha de fer públi-
ca -als llocs indicats a la base 9.5- la llista d’aspirants que han superat el procés
selectiu referida a cadascun dels torns i ha d’elevar-la a l’òrgan convocant.
Aquesta llista ha de contenir com a màxim tantes persones aprovades com pla-
ces es convoquen.

10.2. Per tal d’assegurar que es cobreixen totes les places convocades,
quan es produeixin renúncies o quan, d’acord amb la base 11 es desprengui que
alguna de les persones seleccionades no compleix els requisits per a subscriure
un contracte laboral fix, el Tribunal també ha de publicar als llocs indicats més
amunt una llista complementària de les persones aspirants que segueixin per
puntuació a les proposades. Aquesta llista també ha de ser elevada a l’òrgan con-
vocant.

10.3. L’ordre final de prelació de les persones aspirants que resultin selec-
cionades en el procediment de concurs oposició és determinat per la suma de les
puntuacions de la fase d’oposició i de la fase de concurs.

10.4. Les persones aspirants que hagin participat mitjançant la reserva per
a persones amb discapacitat i no hagin obtingut cap plaça però hagin aconseguit
una puntuació igual o superior a la d’alguna de les aspirants del seu mateix torn
seran incloses pel seu ordre de puntuació en la llista de persones aprovades del
torn corresponent.

10.5. En els casos d’empat en la puntuació final, l’ordre s’estableix tenint
en compte la major puntuació a l’apartat 1 del barem de mèrits (experiència pro-
fessional); si persisteix l’empat, l’ordre s’estableix tenint en compte la puntua-
ció total de la fase de concurs; si així i tot continua l’empat, cal resoldre a favor
de la persona aspirant de major edat. Finalment, en cas necessari el Tribunal
resoldria l’empat per sorteig.
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11ª.- PUBLICACIÓ DE LA LLISTA D’ASPIRANTS QUE HAN SUPE-
RAT LES PROVES SELECTIVES:

11.1. Una vegada rebuda la llista de persones aspirants seleccionades con-
feccionada pel Tribunal, l’òrgan convocant ha de dictar la resolució per aprovar
la llista d’aspirants que han superat el procés selectiu, que s’ha de publicar en la
intranet i web de la FHLL www.hsll.es, i en el tauler d’anuncis de la FHSLL i
dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.

11.2. En el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
data en què es publiqui aquesta resolució en els mateixos llocs de publicació del
paràgraf anterior, les persones aspirants seleccionades i les que figurin en els 2
primers llocs de cada llista complementària han de presentar els documents
següents:

a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o -en el cas de no tenir la
nacionalitat espanyola- d’un document oficial que acrediti la identitat, l’edat i la
nacionalitat. Els familiars que, d’acord amb la base 2.1.a, tenguin dret a partici-
par en el procés selectiu han de presentar una fotocòpia compulsada d’algun
document que acrediti el vincle de parentiu o, si es dóna el cas, del fet de ser
dependents d’aquests familiars.

b) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en aquesta convocatò-
ria o certificat acadèmic que acrediti haver duit a terme tots els estudis per obte-
nir el títol..

c) Declaració jurada o promesa de la persona aspirant de no haver estat
separada -mitjançant un expedient disciplinari- del servei de qualsevol servei de
salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, i de no
estar inhabilitada amb caràcter ferm per exercir funcions públiques ni per a la
professió corresponent.

d) Els ciutadans d’altres estats esmentats en la base 2.1.a han d’acreditar
que no estan inhabilitats -per sanció o pena- per accedir a funcions o a serveis
públics en un estat de la Unió Europea i que no han estat separats -per sanció
disciplinària- d’alguna de les seves administracions o dels seus serveis públics
en els sis anys anteriors a la convocatòria.

11.3. Si no es presenta la documentació en el termini establert -excepte en
els casos de força major, que han de ser constatats degudament i, si escau, apre-
ciats per l’Administració mitjançant una resolució motivada- o si en examinar
la documentació es dedueix que la persona aspirant no compleix algun dels
requisits, no pot ser nomenada com a personal estatutari, per la qual cosa s’han
d’anul·lar les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi
incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

11.4. Abans d’efectuar el contracte laboral fix, el Servei de Prevenció de
Riscs Laborals de la FHSLL ha d’emetre un certificat que acrediti que la perso-
na aspirant té capacitat funcional per acomplir les tasques del lloc de treball, i
remetre’l a l’òrgan convocant. A l’efecte, la persona aspirant ha de comparèixer
el dia i l’hora en què sigui citada. Si no hi compareix o si del certificat es des-
prèn que no té capacitat funcional, no podrà ser-li expedit el contracte laboral
fix.

12ª.- MODALITAT DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL I
INCORPORACIÓ A LA PLAÇA ADJUDICADA:

12.1. Una vegada acabat el procés selectiu i revisada i conformada la
documentació a què es refereix la base 11, les persones que l’hagin superat ha
de ser-los expedit un contracte laboral fix, subjecte a un període de prova segons
normativa vigent.

12.2. La incorporació a la plaça adjudicada s’ha d’efectuar en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació de persones selec-
cionades. Perden aquest dret les persones que no s’incorporin a la seva destina-
ció en aquest termini, excepte en els casos d’impossibilitat acreditada i aprecia-
da per l’òrgan convocant. Abans de prendre possessió de la plaça, la persona
seleccionada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de feina ni que du a terme
cap activitat en el sector públic de les que comprèn l’article 1 de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administra-
cions públiques. Si du a terme alguna activitat privada -incloses les de caràcter
professional- ho ha de declarar en el termini de 10 dies hàbils comptadors des
de l’endemà de la data de la presa de possessió perquè l’òrgan competent n’a-
cordi la declaració de compatibilitat o d’incompatibilitat.

Annex I
Baremació de mèrits

1. Experiència professional (25 punts)

1.1. Es computa el temps de serveis prestats que les persones aspirants
tenguin reconeguts fins a la data final del termini per presentar sol·licituds de
participació en el procés selectiu, d’acord amb el barem següent:

a) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la
Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa cate-

goria a la qual s’opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,14 punts.
b) Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de coo-

peració internacional per al desenvolupament o en programes d’ajuda humani-
tària fent-hi les funcions pròpies de la categoria a la qual s’opta: 0,14 punts

c) Per cada mes de servei prestat ocupant un lloc directiu en institucions
sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut (només es valoren els serveis
prestats si hom té el títol requerit per accedir a la categoria): 0,14 punts.

d) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la
Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria
diferent a la qual s’opta per a la qual s’exigeixi tenir el títol de diplomat en infer-
meria: 0,105 punts.

e) Per cada mes de servei prestat en el model tradicional de contingent o
de zona en la mateixa categoria a la qual s’opta: 0,105 punts.

f) Per cada mes de servei prestat a centres públics no sanitaris de la Unió
Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria
o en places amb el mateix contingut funcional: 0,105 punts.

g) Per cada mes de serveis prestat en institucions sanitàries públiques de
la Unió Europea en una categoria diferent a la categoria a la qual s’opta: 0,07
punts.

1.2. Per computar els serveis prestats referits al personal de reforç amb
nomenament específic per a l’atenció continuada, es reconeix un mes complet
de serveis prestats calculant-lo segons les regles següents:

- Un mes o la part que hi correspongui proporcionalment per cada cent
cinquanta hores (o fracció) realitzades.

- Si dins un mes natural s’han fet més de cent cinquanta hores, només es
pot valorar un mes de servei prestat, de tal manera que l’excés d’hores efectua-
des durant aquell no es pot aplicar per computar serveis prestats establerts per
la regla anterior.

1.3. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:
- La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats

que l’integren és de 25 punts.
- Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d’un dels sub-

apartats que l’integren.

2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement
(15 punts)

La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels apartats de
formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement és de 15
punts, d’acord amb els barems següents:

2.1. Formació especialitzada: per cada títol o diploma d’especialista en
infermeria en les especialitats previstes pel Reial decret 450/2005, de 22 d’abril,
distint del requerit per accedir a la categoria: 2 punts.

2.2. Formació continuada
2.2.1 Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les

jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin rela-
cionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s’opta, d’acord
amb els criteris següents:

a) Activitats formatives en ciències de la salut posteriors a l’1 de gener de
2004 (es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques
següents):

- Han d’estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les
Professions Sanitàries -tant l’estatal com qualsevol de les autonòmiques- o pels
consells generals de col·legis oficials que, en virtut d’un conveni, tenguin enco-
manada la funció d’acreditació. L’acreditació ha de complir els criteris de la nor-
mativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut
en els materials de promoció o certificació d’assistència d’aquesta activitat, per
la qual cosa han de constar-hi de manera conjunta el logotip, el text i el nombre
de crèdits.

- Han d’haver estat impartides per alguna universitat, cosa que ha de cons-
tar en el certificat corresponent.

b) Activitats formatives en ciències de la salut anteriors a l’1 de gener de
2004 i la resta de les activitats formatives, independentment de la data (es valo-
ren sempre que compleixin alguna de les característiques següents):

- Han d’estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les
Professions Sanitàries -tant l’estatal com qualsevol de les autonòmiques- o pels
consells generals de col·legis oficials que, en virtut d’un conveni, tenguin enco-
manada la funció d’acreditació. L’acreditació ha de complir els criteris de la nor-
mativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut
en els materials de promoció o certificació d’assistència d’aquesta activitat, per
la qual cosa han de constar-hi de manera conjunta el logotip, el text i el nombre
de crèdits.

- Han d’haver estat organitzades o impartides per alguna administració
pública (d’acord amb l’article 2 de la Llei 30/1992) o per alguna universitat,
cosa que ha de constar en el certificat corresponent. En el cas que l’activitat hagi
estat organitzada per una entitat de dret públic conformement amb l’article 2.2
la Llei 30/1992, la persona aspirant ha d’acreditar aquesta condició.
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- Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim
de lucre i que s’hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les adminis-
tracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o sub-
vencionades per aquelles, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.

- Activitats duites a terme en virtut dels acords de formació continuada a
les administracions públiques i que estiguin organitzades per qualsevol dels pro-
motors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

2.2.2. A l’efecte del que disposen els apartats anteriors, es puntualitzen els
aspectes següents:

a) Les activitats formatives en ciències de la salut són les relacionades
amb les àrees temàtiques següents: salut pública, recerca, pràctica clínica, ges-
tió sanitària i qualitat, i docència.

b) Quant a la resta de les activitats formatives, es tracta de les relaciona-
des amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscs laborals; sistemes
d’informació, informàtica referida a aplicacions d’ofimàtica de nivell d’usuari i
programes informàtics aplicats a la recerca en ciències de la salut; aspectes orga-
nitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol, o orien-
tació psicològica; i qualsevol altra que segons el Tribunal estigui relacionada
amb les funcions de la categoria la qual s’opta.

2.2.3. Els diplomes o els certificats es valoren a raó de 0,05 punts per crè-
dit. En el cas que en el diploma o en el certificat figuri el nombre d’hores en lloc
dels crèdits, s’atorga un crèdit per cada deu hores. En el supòsit que figurin
simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats.
En el cas que no s’especifiquin hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.

2.3. Formació postgraduada
Es valoren a raó de 0,05 punts per cada crèdit els títols de màsters oficials

universitaris i els títols universitaris propis de postgrau (expert universitari,
especialista universitari i màster universitari) que estiguin relacionats directa-
ment amb el contingut de la categoria a la qual s’opta.

2.4. Docència
- Per cada crèdit o per cada deu hores com a docent en qualsevol de les

activitats formatives a les quals es refereixen els apartats 2.1, 2.2 i 2.3: 0,1 punts.
- Per cada curs acadèmic ocupant una plaça de professor titular, associat

o catedràtic en ciències de la salut: 0,5 punts.
- Per la tutorització de pràctiques clíniques en institucions sanitàries públi-

ques d’alumnat de les escoles universitàries d’infermeria o que facin l’especia-
litat d’infermeria obstètrico ginecològica: 0,015 punts per cada deu hores.

2.5. Activitats científiques i de difusió del coneixement
2.5.1. Publicacions científiques
a) Llibres de caràcter científic, relacionats directament amb el contingut

de la categoria a la qual s’opta i que continguin ISBN i dipòsit legal:
- Per cada llibre complet: primer autor = 1 punt; la resta d’autors = 0,5

punts.
- Per cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior: primer autor = 0,3

punts; la resta d’autors = 0,15 punts (màxim tres capítols per llibre).
- En el cas que el criteri seguit per citar els autors sigui l’ordre alfabètic,

tots els autors es valoren amb la puntuació corresponent a un primer autor.
b) Articles publicats en alguna revista de caràcter científic relacionats

directament amb el contingut de la categoria a la qual s’opta:
- Per cada publicació en una revista de tiratge internacional: primer autor

= 0,10 punts; la resta d’autors = 0,05 punts.
- Per cada publicació en una revista de tiratge estatal: primer autor = 0,05

punts; la resta d’autors = 0,025 punts.
- En el cas que el criteri seguit per citar els autors sigui l’ordre alfabètic,

tots els autors es valoren amb la puntuació corresponent a un primer autor.
c) Ponències i comunicacions
- Per cada ponència presentada en congressos o reunions científiques rela-

cionada directament amb el contingut de la categoria a la qual s’opta:
- Congrés o reunió científica d’àmbit internacional: 0,10 punts.
- Congrés o reunió científica d’àmbit estatal o autonòmic: 0,05 punts.
- Per cada comunicació o pòster presentat en congressos o reunions cien-

tífiques i que estigui relacionat directament amb el contingut de la categoria a la
qual s’opta:

- Congrés o reunió científica d’àmbit internacional: 0,05 punts.
- Congrés o reunió científica d’àmbit estatal o autonòmic: 0,025 punts.
d) Recerca
- Per premis de recerca atorgats per societats científiques, organismes ofi-

cials o entitats sense ànim de lucre registrades degudament i entre les finalitats
de les quals estigui la recerca, sempre que els premis estiguin relacionats amb el
programa de matèries que regeix les proves selectives:

- Per cada premi d’àmbit internacional: 1 punt.
- Per cada premi d’àmbit estatal: 0,50 punts.
- Per cada premi d’àmbit autonòmic: 0,25 punts.
- Per cada participació en projectes de recerca finançats per organismes

públics:
- Com a investigador principal: 0,50 punts.
- Com a investigador col·laborador: 0,25 punts.

3. Coneixements orals i escrits de català (5 punts)

Es valoren els certificats expedits per l’Escola Balear d’Administració
Pública i els expedits o homologats per la Direcció General de Política
Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura relacionats amb els nivells de
coneixements que s’indiquen a continuació, fins a una puntuació màxima de 5
punts:

a) Coneixements elementals (certificat B): 3 punts.
b) Coneixements mitjans (certificat C): 4 punts.
c) Coneixements superiors (certificat D): 5 punts.
Es valora només un certificat. En el cas que hi hagi dubtes sobre la vali-

desa d’algun certificat o sobre la puntuació que cal atorgar-hi, es pot sol·licitar
un informe a la Direcció de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i
Cultura.

Annex II
Recomanacions per tramitar la sol·licitud

1. Formulari

Es recomana emplenar les sol·licituds telemàticament per agilitzar la ges-
tió i evitar possibles errors, seguint les instruccions següents:

- La web de la FHSLL: www.hsll.es, ofereix la possibilitat d’emplenar i
imprimir les sol·licituds telemàticament.

- La persona interessada ha d’emplenar el formulari amb les dades corres-
ponents a cada apartat seguint les instruccions que s’indiquen en el formulari.

- El sistema comprova la coherència de les dades introduïdes, per la qual
cosa indica els errors comesos amb relació a la convocatòria corresponent.

- Si es fa telemàticament solament és necessari emplenar una sol·licitud
encara que l’aspirant es presenti a diverses categories.

La sol·licitud emplenada telemàticament s’ha d’imprimir i conservar per
si els fos requerida en qualsevol moment del procés selectiu.

2. Com pagar els drets d’examen

Abans d’emplenar el formulari de sol·licitud, cal pagar els drets d’examen
en la BANCA MARCH, a favor de la Fundació Hospital Son Llàtzer, al nombre
de compte: 0061 0258 43 0004660115.

Per agilitzar la gestió i evitar possibles errors, és molt important que en el
document d’ingrés en la casella ‘concepte’, s’especifiquin les següents dades:

- OPE 2010
- nº NIF 
- categoria a la qual es presenti d’acord amb els següents codis:
Categoria                                     Codi
Auxiliar administratiu           AUXADM
Auxiliar infermeria                AUXENF
PAS                                           PAS
DUE                                         DUE
Fisioterapeuta                             FIS
Comare                                     MAT

Exemple: OPE 2010 43111111R AUXADM 
El justificant del pagament dels drets d’examen s’ha de conservar, per si

se’ls requerís en qualsevol moment del procés selectiu i per poder emplenar la
sol·licitud amb el nombre de referència de l’entitat bancària que apareix en el
citat justificant.

CONVOCATÒRIA PER A COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGO-
RIA ‘AUXILIAR D’INFERMERIA’ AMB CARÀCTER LABORAL FIX A

LA FUNDACIÓ HOSPITAL SON LLÀTZER.

Amb data 25 de maig de 2010 es va publicar al boib, la intranet i pàgina
web de la Fundació Hospital Son Llàtzer, l’Acord de la Direcció de Gerència
sobre convocatòria pública de places a cobrir per a l’any 2010, en règim laboral
a la Fundació Hospital Son Llàtzer, que inclou, entre d’altres, 100 places
de’AUXILIAR D’INFERMERIA’.

En virtut de les competències que té conferides en matèria de personal,
segons es recull en els seus Estatuts, la Direcció de Gerència de la FHSLL
RESOL aprovar LES BASES que regiran la present convocatòria, 

1ª.- PLACES A COBRIR:

1. Normes generals
1.1. Es convoca un concurs oposició per cobrir 100 places vacants de la

categoria ‘AUXILIAR D’INFERMERIA’ en règim laboral fix a la FHSLL, d’a-
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cord amb la distribució següent:
a) 50 places per al torn d’accés lliure, 3 de les quals corresponen a la reser-

va per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.
b) 50 places per al torn de promoció interna, 3 de les quals corresponen a

la reserva per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.
1.2. Les places no cobertes en el torn de promoció interna s’incrementa-

ran a les que s’hagin ofert en el torn d’accés lliure.
1.3. Les persones aspirants només poden participar en un dels torns esta-

blerts.
1.4. Les proves selectives es regeixen per aquestes bases de convocatòria

i subsidiàriament per la normativa que hi resulti d’aplicació de la Llei 55/2003,
de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut;
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic; el Decret
24/2009, de 27 de març, pel qual es regula l’exigència de coneixements de llen-
gua catalana en els procediments selectius d’accés i de mobilitat relatius a la
funció pública estatutària i per ocupar llocs de treball que es convoquin en el
sector públic sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; i la resta
de les disposicions que hi resultin aplicables.

1.5. El Gerent ha de resoldre les incidències que se suscitin en el desen-
volupament d’aquesta convocatòria, sense perjudici de les que corresponguin al
Tribunal qualificador segons el que disposa la base 6.5.

2ª.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS:

2.1. Per ser admeses en aquestes proves selectives, les persones aspirants
han de complir els requisits següents:

a) Tenir complits setze anys d’edat i no superar l’edat màxima de jubila-
ció forçosa.

b) Tenir el títol de tècnic en cures auxiliars d’infermeria (cicle formatiu de
grau mitjà, branca sanitària) o de formació professional de primer grau en la
branca sanitària. En el cas de les titulacions obtingudes a l’estranger, ha d’acre-
ditar que estan homologades pel Ministeri d’Educació.

c) Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions que es
derivin del nomenament corresponent.

d) La persona aspirant no ha d’haver estat separada del servei, mitjançant
un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública en
els sis anys anteriors a la convocatòria, ni ha d’estar inhabilitada amb caràcter
ferm per exercir funcions públiques ni per a la professió corresponent.

e) En el cas de les persones que no tenguin la nacionalitat espanyola, la
persona aspirant no ha d’estar inhabilitada per cap sanció o pena per accedir a
funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea, ni ha d’haver estat
separada de cap de les seves administracions ni de cap dels seus serveis públics
en els sis anys anteriors a la convocatòria mitjançant una sanció disciplinària.

f) Acreditar el requisit de coneixements elementals de català, corresponent
al nivell A. Aquests coneixements s’han d’acreditar aportant el títol o el certifi-
cat oficial corresponent expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública o
expedit o homologat per la Direcció general de Política Lingüística de la
Conselleria d’Educació i Cultura, o bé superant una prova específica que acre-
diti el nivell de coneixements que s’exigeix, d’acord amb la base 5.

g) Cal satisfer els drets d’examen per l’import que es detalla en la base
3.7, llevat que es tracti de persones amb una discapacitat igual o superior al 33
%, que estan exemptes de pagar cap dret d’examen.

2.2. Les persones aspirants que concorrin pel sistema de promoció inter-
na han de complir també els requisits següents:

a) Tenir la condició de personal fix de l’Hospital Son llàtzer.
b) Pertànyer a una categoria diferent de la convocada del mateix grup de

classificació o d’un d’inferior.
c) Estar en la situació de servei actiu en la categoria en la qual s’ostenta

la plaça fixa o tenir reserva de plaça en aquesta categoria.
d) Haver prestat servei amb nomenament com personal fix durant dos

anys en la categoria de procedència en la FHSLL.
2.3. Les persones que es presentin pel torn de reserva per a persones amb

discapacitat han de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33
%.

2.4. Els requisits exigits per participar en aquesta convocatòria s’han de
complir en el terme final del termini per presentar-hi sol·licituds i s’han de man-
tenir al llarg de tot el procés selectiu fins a la presa de possessió de la plaça adju-
dicada. En cas contrari, es perdran tots els drets derivats de la convocatòria.

3ª.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, TERMINI I PAGAMENT DE
DRETS D’ ADMISSIÓ:

3.1. Les persones interessades a participar en aquest procés selectiu han
d’emplenar la sol·licitud per participar en les proves selectives i pagar els drets
d’examen.

3.2. La sol·licitud es pot emplenar per mitjà del tràmit telemàtic publicat
la Web de la FHSLL: www.hsll.es, d’acord amb les recomanacions que es publi-

quen com a annex II d’aquesta resolució. La sol·licitud també es pot emplenar
manualment; per a això està disponible el formulari en format d’imprès en paper
en el Departament de RR.HH. de la FHSLL (entrada per Hospitalització; hora-
ri: de dilluns a divendres de 09:00h. a 14:00h.), Carretera de Manacor, Km. 4 -
07198 Palma de Mallorca-. 

3.3. Les persones aspirants han d’indicar en la sol·licitud les dades
següents:

a) El torn en el qual es presenten a les proves selectives. Si no ho indiquin
seran incloses en el torn d’accés lliure.

b) Les adaptacions de temps o de mitjans que necessitin per participar en
les proves selectives, independentment del torn al qual es presentin.

c) El nivell de coneixements de català que tenen, indicant el número de
registre del certificat o la data de l’homologació.

d) El nombre de referència de l’entitat bancària que apareix en el resguard
acreditatiu del pagament dels drets d’examen.

3.4. Les persones interessades han de registrar la sol·licitud en els casos
següents:

- Quan l’omplin manualment.
- Quan tenguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%.
En aquests casos, la sol·licituds s’ha de presentar en el Registre General

de la FHSLL (entrada per Hospitalització; horari: de dilluns a divendres de
09:00h. a 14:00h.), Carretera de Manacor, Km. 4 -07198 Palma de Mallorca-, o
bé a qualsevol dels llocs o segons les formes que estableix l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administració públi-
ques i del procediment administratiu comú. Les sol·licituds que es presentin a
través de les oficines de Correus han d’anar dins un sobre obert perquè el fun-
cionari de Correus les dati i les segelli abans de certificar-les. Les sol·licituds
subscrites per les persones residents a l’estranger es poden presentar a les repre-
sentacions diplomàtiques o a les oficines consulars espanyoles a l’estranger.

Les persones aspirants han de conservar una còpia del seu exemplar de la
sol·licitud per si els fos requerit en qualsevol moment del procés selectiu.

3.5. No és necessari registrar la sol·licitud si aquesta es tramita telemàti-
cament segons l’annex II d’aquesta convocatòria (i sempre que els aspirants no
tenguin reconeguda una discapacitat, ja que en aquests casos la sol·licitud s’ha
de registrar sempre). 

En aquest cas, les persones aspirants han d’imprimir i conservar el res-
guard que justifica que han presentat la sol·licitud, per si se’ls requerís en qual-
sevol moment del procés selectiu.

3.6. El termini per presentar sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de
la data de publicació de la present convocatòria i conclourà a les 14:00 hores del
dia 15 d’octubre de 2010.

3.7. Els drets d’examen d’aquesta convocatòria són de 12,89 € per a les
persones aspirants del torn d’accés lliure i de 6,45 € per a les persones aspirants
del torn de promoció interna. Les que tenguin una discapacitat igual o superior
al 33 % estan exemptes de pagar cap dret d’examen.

S’han d’ingressar a la BANCA MARCH, a favor de la Fundació Hospital
Son Llàtzer, al nombre de compte: 0061 0258 43 0004660115 i d’acord amb les
recomanacions que es publiquen com a annex II d’aquesta resolució.

En tot cas, el justificant del pagament dels drets d’examen s’ha de con-
servar, per si se’ls requerís en qualsevol moment del procés selectiu.

3.8. Les persones aspirants queden vinculades a les dades que hagin fet
constar en la seva sol·licitud i poden sol·licitar que es modifiquin només mit-
jançant un escrit motivat presentat en el termini per registrar les sol·licituds.

Es considerarà el domicili que figuri en la sol·licitud com l’únic vàlid a
efecte de notificacions; seran responsabilitat exclusivament de la persona aspi-
rant els errors en la consignació del domicili i no comunicar qualsevol canvi de
domicili.

3.9. En la sol·licitud -que s’ha d’emplenar degudament- la persona aspi-
rant ha d’esmentar expressament que compleix tots els requisits i les condicions
que s’exigeixen en cada cas.

3.10. En el cas que les persones aspirants hagin de registrar la sol·licitud,
a més, han d’adjuntar els documents següents:

a) El resguard acreditatiu dels drets d’examen, en el qual ha de figurar el
segell de l’entitat bancària que justifiqui que s’ha efectuat el pagament.

b) Les persones que tenguin reconeguda una discapacitat igual o superior
al 33 % han de presentar el certificat que acrediti aquesta circumstància, inde-
pendentment del torn al qual es presentin.

4ª.- ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS:

4.1. Una vegada exhaurit el termini per presentar sol·licituds, es publica-
ran les llistes provisionals de persones admeses i excloses del procés selectiu,
que s’ha de publicar en, la intranet i web de la FHLL www.hsll.es, i en el tauler
d’anuncis de la FHSLL i dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes
Balears. En la llista provisional de persones admeses n’han de figurar el nom,
els llinatges i el DNI. En la llista provisional de persones excloses ha de figurar
també la causa de l’exclusió. Amb la finalitat d’evitar errors i, si es produeixen,
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possibilitar que s’esmenin en el termini i en la forma escaients, les persones
aspirants han de comprovar no solament que no figuren en la llista de persones
excloses sinó que, a més, consten en la de persones admeses.

4.2. A partir de l’endemà de la data en què s’hagin publicat els llistats pro-
visionals, les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils per
presentar-hi reclamacions -que no tindran caràcter de recurs- o per esmenar -si
escau- el defecte que hagi motivat l’exclusió. Les reclamacions que es presen-
tin s’han d’entendre rebutjades quan les persones que les hagin presentat no apa-
reguin com a admeses en la resolució amb què es publiquin les llistes definiti-
ves. Les persones que no esmenin els defectes en el termini establert seran
excloses del procés selectiu. Així mateix, les persones que hagin detectat errors
en la consignació de les seves dades personals poden manifestar-ho en aquest
mateix termini. Els errors de fet es poden esmenar en qualsevol moment, d’ofi-
ci o a petició de la persona interessada.

4.3. Una vegada exhaurit el termini al qual es refereix l’apartat anterior,
l’òrgan convocant ha de dictar la resolució per la qual s’aprovin les llistes defi-
nitives de persones admeses i excloses del procés selectiu, que s’ha de publicar
en els mateixos llocs de publicació dels llistats provisionals assenyalats en l’a-
partat 4.1. Contra aquesta resolució i a l’empar del Reial Decret Legislatiu
2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Procediment
Laboral, les persones interessades poden interposar una demanda davant el
Jutjat Social competent, havent efectuat prèviament un intent conciliatori davant
el Tribunal d’Arbitratge y Mediació de les Illes Balears (T.A.M.I.B). 

4.4. Les persones aspirants que es presentin al torn de promoció interna i
no compleixin els requisits específics establerts en la base 2.2 seran incloses en
la llista provisional de persones excloses pel torn. En aquest cas, independent-
ment del dret a esmenar defectes o a presentar reclamacions contra l’exclusió,
les persones aspirants poden pagar els drets d’examen del torn d’accés lliure
dins el termini de deu dies al qual es refereix la base 4.2. Si finalment són inclo-
ses en les llistes definitives de persones aspirants admeses en el torn de promo-
ció interna, tindran dret a sol·licitar que se’ls tornin els drets d’examen del torn
d’accés lliure, d’acord amb el que disposa la base 4.7. Si han estat excloses de
la llista definitiva del torn de promoció interna, seran incloses d’ofici en la llis-
ta definitiva d’ateses pel torn d’accés lliure i podran sol·licitar que se’ls tornin
els drets d’examen del torn de promoció interna d’acord amb el que disposa la
base 4.7.

4.5. Les persones aspirants que, en el torn d’accés lliure o de promoció
interna, optin per la reserva per a persones amb discapacitat i no acreditin que
compleixen els requisits específics establerts en la base 2.3 seran incloses en la
llista provisional de persones excloses. En aquest cas, independentment del dret
a esmenar defectes o a presentar reclamacions contra l’exclusió, les persones
aspirants poden pagar els drets d’examen del torn corresponent dins del termini
de deu dies a què es refereix la base 4.2. Si finalment són incloses en les llistes
definitives de persones aspirants admeses en la reserva per a persones amb dis-
capacitat, tindran dret a sol·licitar que se’ls tornin els drets d’examen abonats,
d’acord amb el que disposa la base 4.7. Si han estat excloses de la reserva per a
persones amb discapacitat, seran incloses d’ofici en la llista definitiva d’ateses
del torn corresponent.

4.6. El fet de figurar en la llista de persones admeses no suposa que es
reconegui que aquestes persones compleixen els requisits exigits en el procedi-
ment que es convoqui a l’empara d’aquestes bases. Si de la documentació que
ha de presentar, d’acord amb la base 12, es desprèn que la persona aspirant no
compleix algun dels requisits, perdrà tots els drets que es puguin derivar de par-
ticipar en aquest procediment.

4.7. És procedent tornar els drets d’examen en els casos en què s’hagi
exclòs la persona aspirant de les proves selectives convocades. La sol·licitud de
devolució s’ha de presentar en el Departament de RR.HH de la FHSLL dins el
termini de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la data en què es
publiqui la llista definitiva de persones excloses, d’acord amb l’article 338
undecies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de
determinades taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.
163, de 24 de desembre de 1998).

5ª.- PROVA ESPECÍFICA DE CATALÀ: 

5.1. Abans que s’iniciïn les proves selectives, les persones aspirants que
no hagin acreditat documentalment els coneixements de català corresponents al
nivell A poden participar en una prova específica per acreditar-los, el resultat de
la qual es qualificarà com a ‘apte/apta’ o ‘no apte / no apta’. La qualificació de
‘no apte / no apta’ implica que la persona interessada no pot continuar el procés
selectiu.

5.2. Una comissió tècnica designada per l’òrgan convocant ha d’avaluar
la prova. La relació nominal dels seus membres s’ha de publicar en la intranet i
web de la FHLL www.hsll.es, i en el tauler d’anuncis de la FHSLL i dels Serveis
Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears. 

5.3. Juntament amb la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses es publicarà la llista provisional de persones convocades a la prova de

coneixements de català del nivell A. Per a evitar errors i, si se’n produeixen, fer
possible que s’esmenin dins del termini i en la forma procedents, les persones
interessades han de comprovar que figuren correctament en aquesta llista. Les
persones aspirants que tenguin el certificat de coneixements de català que hi
correspongui també han de comprovar que no figuren en aquesta llista de per-
sones convocades a aquesta prova. Si hi figuren, han de sol·licitar que es corre-
geixin els errors detectats en la llista de persones convocades per a la prova de
català en un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de
publicació de la llista.

5.4. La resolució definitiva de persones admeses i excloses de les proves
selectives ha d’indicar també els llocs i les dates en què es farà la prova especí-
fica de coneixements de català. Juntament amb aquesta resolució definitiva s’ha
de publicar la llista definitiva de persones aspirants convocades a la prova de
català. 

5.5. Les persones convocades a la prova de català que tenguin el certificat
acreditatiu del nivell de coneixements exigit en la convocatòria, que ho hagin
al·legat i que no hagin esmenat aquesta deficiència en el termini de deu dies
hàbils establert i, consegüentment, estiguin també incloses en la llista definiti-
va, han de comparèixer el dia de la prova per acreditar el nivell corresponent
aportant algun dels títols o certificats vàlids o fent i superant la prova. En
aquests casos, la comissió tècnica designada per avaluar la prova ha d’admetre
els certificats que aportin les persones aspirants sempre que acreditin el nivell A
i estiguin inclosos dins dels prevists en la base 5.1.

5.6. Quant a les persones aspirants que hagin resultat aptes en la prova
prèvia de coneixements de català corresponent a una de les convocatòries d’o-
ferta pública de places a cobrir en règim laboral en la Fundació Hospital Son
Llàtzer per a l’any 2010, es considerarà que han acreditat aquests coneixements
per participar en les altres convocatòries de la mateixa oferta pública d’ocupa-
ció sempre que s’exigeixi acreditar el mateix nivell de coneixements de català o
un nivell inferior.

6ª.- TRIBUNAL QUALIFICADOR:

6.1. El Tribunal qualificador, que depèn de l’òrgan convocant, és l’òrgan
encarregat de dur a terme el procés selectiu. Actua amb autonomia funcional i
els acords que adopti vinculen l’òrgan del qual depèn, sense perjudici de les
facultats de revisió establertes legalment.

6.2. Tots els membres del Tribunal han de pertànyer-hi a títol individual i
la seva actuació s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat, professionalitat,
objectivitat, agilitat i eficàcia. El Tribunal està integrat per cinc membres titu-
lars i els seus suplents respectius: president/presidenta i quatre vocals -un dels
quals ha de ser designat pel Tribunal com a secretari-, tots nomenats per l’òrgan
convocant. La relació nominal dels seus membres s’ha de publicar en la intra-
net i web de la FHLL www.hsll.es, i en el tauler d’anuncis de la FHSLL i dels
Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears, amb una antelació d’un
mes com a mínim a la data de l’examen.

6.3. Els membres del Tribunal i els assessors s’han d’abstenir d’interve-
nir- hi i ho han de notificar a l’autoritat convocant quan concorrin les circums-
tàncies previstes en l’article 28.2 de la Llei 30/1992. En tot cas, la presidència
pot demanar als membres del Tribunal una declaració expressa de no estar
incursos en cap d’aquestes circumstàncies. Així mateix, les persones aspirants
poden recusar els membres del Tribunal quan concorri alguna d’aquestes cir-
cumstàncies. L’abstenció i la recusació dels membres del Tribunal es regula mit-
jançant els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992 i els articles 22 i 23 de la Llei
3/2003.

6.4. L’actuació del Tribunal s’ha d’ajustar a la Llei 30/1992 quant al fun-
cionament dels òrgans col·legiats. Per constituir-se de manera vàlida amb la
finalitat de dur a terme sessions, deliberacions i adoptar acords cal l’assistència
del president i del secretari -o de qui els substitueixin- i almenys la meitat dels
membres, titulars o suplents indistintament. Els acords han de ser presos per
majoria de vots dels membres presents a cada sessió.

6.5. Corresponen al Tribunal les funcions següents:
a) Determinar de manera concreta el contingut de les proves i la qualifi-

cació.
b) Valorar els mèrits al·legats per les persones aspirants d’acord amb el

barem de mèrits que s’adjunta a aquesta resolució com a annex I.
c) Resoldre els dubtes que sorgeixin en l’aplicació d’aquestes bases i en

la manera d’actuar en els casos no prevists.
d) Adoptar totes les mesures necessàries per garantir que el procés selec-

tiu es desenvolupi de manera correcta.
6.6. En els casos en què justificadament -a causa del volum de les proves

o la dificultat tècnica d’aquestes- sigui aconsellable, el Tribunal pot disposar que
s’incorporin assessors especialistes a les tasques, els quals s’han de limitar a
prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques, i hi tenen veu però no
vot. Aquests assessors han de tenir una titulació acadèmica de nivell igual o
superior a l’exigida per a l’ingrés. La designació d’aquests assessors s’ha de
comunicar a l’òrgan convocant, que ha de dictar una resolució respecte d’això i
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ha d’ordenar que es publiqui en els mateixos llocs de publicació assenyalats en
l’apartat 6.2. Així mateix, el Tribunal pot demanar que es designin col·labora-
dors per a les tasques de vigilància, coordinació o altres de semblants que resul-
tin necessàries per al desenvolupament de les proves selectives.

6.7. A efectes de comunicacions i incidències, el Tribunal té la seu a les
dependències de la Fundació Hospital Son Llàtzer (carretera de Manacor,
Km.4,-07198-Palma de Mallorca.

6.8. Tots els membres del Tribunal, els assessors i el personal col·labora-
dor han de percebre les dietes que els corresponguin per assistir a les sessions,
d’acord amb el que preveu la normativa vigent sobre indemnitzacions per raó
del servei.

6.9. Els membres del Tribunal han de mantenir la confidencialitat i el sigil
professional en tot allò referent a les qüestions tractades a les reunions, de tal
manera que no poden utilitzar fora d’aquestes la informació de què disposin
com a membres del Tribunal referida al procés selectiu per al qual han estat
nomenats.

6.10. Contra els actes que dicti el Tribunal durant el desenvolupament del
procés selectiu no es pot interposar cap recurs, llevat que per la seva naturalesa
puguin ser considerats definitius o de tràmit qualificat, d’acord amb l’article
107.1 de la Llei 30/1992. En aquest cas, i a l’empar del Reial Decret Legislatiu
2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Procediment
Laboral, les persones interessades poden interposar una demanda davant el
Jutjat Social competent, havent efectuat prèviament un intent conciliatori davant
el Tribunal d’Arbitratge y Mediació de les Illes Balears (T.A.M.I.B). 

6.11. Les organitzacions sindicals amb representació en el Comitè
d’Empresa i les seccions sindicals constituïdes en la FHSLL poden exercir en
qualsevol moment funcions de vigilància per vetllar que el procediment selec-
tiu es desenvolupi correctament.

7ª.- SISTEMA SELECTIU:

7.1. El procediment selectiu és el de concurs oposició; per tant, consta
d’una primera fase d’oposició i d’una segona fase de concurs. La qualificació
final s’obté sumant les puntuacions obtingudes en ambdues fases.

7.2. La fase d’oposició consisteix en un sol exercici de caràcter obligato-
ri i eliminatori en el qual cal contestar un qüestionari de tipus test de 88 pre-
guntes més 12 preguntes de reserva -que també cal contestar-, amb quatre res-
postes alternatives, de les quals només una és la correcta. Les preguntes versen
sobre les matèries pròpies del temari que figura en l’annex I de l’acord sobre
convocatòria pública de places a cobrir en règim laboral en la Fundació Hospital
Son Llàtzer per a l’any 2010, del Director Gerent de la Fundació, amb data 11
de maig de 2010, publicat en el BOIB 73 de 15 de maig de 2010. Per al torn de
promoció interna, l’exercici no conté preguntes sobre el contingut dels temes 1
a 7.

7.3. La valoració d’aquesta prova és de 0 a 55 punts; per superar l’exerci-
ci cal assolir la puntuació mínima de 27,5 punts. Cada resposta correcta es valo-
ra amb 0,625 punts. Les respostes errònies es penalitzen amb una quarta part del
valor d’una resposta correcta. Les respostes en blanc i les que contenguin més
d’una alternativa senyalada no es valoren.

7.4. El temps total per fer l’exercici és de 120 minuts, inclosos el corres-
ponent a les preguntes de reserva.

7.5 Per facilitar la presentació d’impugnacions, les persones aspirants
poden conservar el qüestionari de preguntes.

7.6. La fase de concurs consisteix en la valoració dels mèrits que les per-
sones aspirants acreditin, referits al darrer dia del termini per presentar sol·lici-
tuds. De la valoració, se n’encarrega el mateix Tribunal i ha d’aplicar-hi els
barems que es publiquen com a annex I.

7.7. La puntuació màxima possible que es pot obtenir en la fase de con-
curs és de 45 punts. En cap cas la puntuació obtinguda en la fase de concurs pot
aplicar-se per assolir la puntuació mínima de la fase d’oposició.

8ª.- DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES:

8.1. En la resolució amb què es publiqui la llista definitiva de persones
admeses i excloses de les proves selectives, l’òrgan convocant ha d’establir la
data, l’hora i el lloc en què es durà a terme l’exercici de la fase d’oposició.
Aquesta resolució en el tauler d’anuncis de la seu del Tribunal i dels Serveis
Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears, en la intranet i web de la
FHSLL: www.hsll.es.

8.2. En el termini dels dos dies hàbils següents a l’exercici, el Tribunal ha
de publicar les respostes correctes en els mateixos llocs de publicació del parà-
graf anterior. Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils a
partir de l’endemà de la data de publicació de les respostes correctes per plan-
tejar-hi impugnacions fonamentades contra les preguntes formulades o les res-
postes del Tribunal. Aquestes impugnacions s’han d’adreçar a la seu del
Tribunal documentades degudament.

8.3. Una vegada exhaurit el termini per presentar-hi impugnacions, el

Tribunal disposa de set dies hàbils per fer públiques -en els llocs indicats en el
paràgraf anterior- les qualificacions de les persones aspirants que hagin fet l’e-
xercici, en les quals ha d’indicar les preguntes anul·lades pel Tribunal basant-se
en les impugnacions presentades.

8.4. El Tribunal ha de respectar els principis d’igualtat, objectivitat i trans-
parència durant tot el procés selectiu, per la qual cosa ha d’adoptar les mesures
oportunes per garantir que tots els exercicis de l’oposició siguin corregits sense
conèixer la identitat dels examinands. El Tribunal ha d’excloure els examinands
en els fulls d’examen dels quals figurin noms, marques o signes que permetin
conèixer-ne la identitat. Així mateix, el Tribunal ha d’adoptar les mesures neces-
sàries per evitar que s’utilitzi qualsevol mitjà -inclosos els electrònics- durant
les proves que pugui desvirtuar l’aplicació dels principis d’igualtat, mèrit i capa-
citat, així com per garantir la transparència de les proves selectives.

8.5. Els examinands poden triar respondre l’exercici en qualsevol de les
dues llengües oficials de les Illes Balears. A aquest efecte, han d’indicar en la
sol·licitud per participar en el procés selectiu l’ amb què volen fer la prova.

8.6. En el dia assenyalat per participar en l’exercici, els examinands han
de presentar el seu document nacional d’identitat, el passaport o algun document
oficial que acrediti la seva identitat. En qualsevol moment el Tribunal pot reque-
rir un examinand que acrediti la seva identitat.

8.7. Els examinands seran convocats per a cada exercici en crida única i
seran exclosos de les proves selectives els que no hi compareguin.

8.8. El Tribunal ha d’establir a l’exercici les adaptacions de temps i de
mitjans per als examinands amb discapacitat que ho hagin expressat en la
sol·licitud de participació i que el Tribunal consideri necessàries. A aquest efec-
te, el Tribunal pot demanar l’assessorament del Servei de Prevenció de Riscs
Laborals de la FHSLL. Les adaptacions no han de desvirtuar el caràcter de les
proves, la finalitat de les quals és valorar l’aptitud de les persones aspirants per
a les funcions pròpies de la plaça a la qual optin.

8.9. Si en qualsevol moment del procés selectiu el Tribunal s’assabenta o
té dubtes fonamentats que algun dels examinands no compleix algun dels requi-
sits exigits en la convocatòria, li pot requerir els documents que acreditin que el
compleix. En el cas que no quedi acreditat, el Tribunal -amb l’audiència prèvia
de l’examinand- ha d’elevar a l’òrgan convocant una proposta motivada per
excloure’l del procés selectiu, amb la qual li informi de les inexactituds o les fal-
sedats consignades per l’examinand en la sol·licitud d’admissió a les proves
selectives. En aquest cas, mentre l’òrgan convocant no dicti la resolució corres-
ponent la persona aspirant pot continuar participant condicionalment en el pro-
cés selectiu. Contra la resolució d’exclusió del procés selectiu -que exhaureix la
via administrativa-, la persona interessada pot interposar-hi, a l’empar del Reial
Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Procediment Laboral, una demanda davant el Jutjat Social competent, havent
efectuat prèviament un intent conciliatori davant el Tribunal d’Arbitratge y
Mediació de les Illes Balears (T.A.M.I.B). 

9ª.- LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA
FASE D’OPOSICIÓ:

9.1. Una vegada finalitzat l’exercici de la fase d’oposició i resoltes les
al·legacions, el Tribunal ha de fer pública - en la intranet, web de la FHSLL:
www.hsll.es i en el tauler d’anuncis de la seu del Tribunal i dels Serveis Centrals
del Servei de Salut de les Illes Balears- la llista de persones que l’hagin superat
referida a cadascun dels torns. Aquesta llista ha d’incloure el nom i els llinatges,
el DNI i la puntuació obtinguda.

9.2. Superen la fase d’oposició totes les persones que hagin aprovat l’e-
xercici.

9.3. La puntuació final de la fase d’oposició de cada persona aspirant s’ha
de correspondre amb la puntuació obtinguda en l’exercici. La puntuació màxi-
ma possible per a tota la fase d’oposició és de 55 punts.

10ª.- FASE DE CONCURS: VALORACIÓ DE MÈRITS

10.1 Dins un termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
data de publicació de la llista de persones aprovades en la fase d’oposició,
aquestes han d’acreditar els mèrits que s’indiquen a l’annex I per a la fase de
concurs presentant els documents originals o fotocòpies compulsades en el
Registre General de la FHSLL, o segons la forma establerta en l’article 38.4 de
la Llei 30/1992.

10.2 Els mèrits s’han d’acreditar i valorar sempre amb referència al final
del termini per presentar sol·licituds de participació en el procés selectiu es a dir
dia 15 d’octubre de 2010. No es valoraran els mèrits que no hagin estat presen-
tats en la forma establerta en aquest termini. En el supòsit que, una vegada
sol·licitada l’acreditació de mèrits, no s’hagi rebut a temps el certificat sol·lici-
tat, les persones aspirants han d’adjuntar una fotocòpia compulsada d’aquesta
sol·licitud, en la qual ha de figurar llegible el segell de registre d’entrada, sense
perjudici que posteriorment -una vegada emès el certificat requerit- l’hagin d’a-
portar per unir-lo a l’expedient.
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10.3 El Tribunal pot requerir a les persones aspirants qualsevol tipus d’a-
clariment sobre la documentació presentada. Si no s’atén el requeriment no es
valorarà el mèrit corresponent, ja que el Tribunal només ha de valorar o dema-
nar aclariments sobre els mèrits al·legats en temps i forma per les persones aspi-
rants. També pot demanar una còpia traduïda per un traductor jurat respecte dels
mèrits acreditats mitjançant documents redactats en un idioma diferent als ofi-
cials de les Illes Balears.

10.4 Una vegada finalitzada la valoració dels mèrits, el Tribunal ha de fer
pública -en la intranet, web de la FHSLL: www.hsll.es i en el tauler d’anuncis
de la seu del Tribunal i dels Serveis Centrals dels Serveis de Salut - la llista pro-
visional de puntuacions obtingudes en la fase de concurs referida a cadascun
dels torns. Les persones aspirants disposen d’un termini de 7 dies hàbils per pre-
sentar al·legacions relatives a la puntuació de la fase de concurs. Una vegada
exhaurit aquest termini i resoltes les al·legacions, el Tribunal ha de fer pública -
als llocs indicats més amunt- la llista definitiva de puntuacions obtingudes en la
fase de concurs referida a cadascun dels torns.

11ª.- RESOLUCIÓ DEL CONCURS OPOSICIÓ:

11.1 Una vegada finalitzat el procés selectiu, el Tribunal ha de fer públi-
ca -als llocs indicats a la base 10.5- la llista d’aspirants que han superat el pro-
cés selectiu referida a cadascun dels torns i ha d’elevar-la a l’òrgan convocant.
Aquesta llista ha de contenir com a màxim tantes persones aprovades com pla-
ces es convoquen.

11.2 Per tal d’assegurar que es cobreixen totes les places convocades,
quan es produeixin renúncies o quan, d’acord amb la base 12, es desprengui que
alguna de les persones seleccionades no compleix els requisits per a subscriure
un contracte laboral fix, el Tribunal també ha de publicar als llocs indicats més
amunt una llista complementària de les persones aspirants que segueixin per
puntuació a les proposades. Aquesta llista també ha de ser elevada a l’òrgan con-
vocant.

11.3 L’ordre final de prelació de les persones aspirants que resultin selec-
cionades en el procediment de concurs oposició és determinat per la suma de les
puntuacions de la fase d’oposició i de la fase de concurs.

11.4 Les persones aspirants que hagin participat mitjançant la reserva per
a persones amb discapacitat i no hagin obtingut cap plaça però hagin aconseguit
una puntuació igual o superior a la d’alguna de les aspirants del seu mateix torn
seran incloses pel seu ordre de puntuació en la llista de persones aprovades del
torn corresponent.

11.5 En els casos d’empat en la puntuació final, l’ordre s’estableix tenint
en compte la major puntuació a l’apartat 1 del barem de mèrits (experiència pro-
fessional); si persisteix l’empat, l’ordre s’estableix tenint en compte la puntua-
ció total de la fase de concurs; si així i tot continua l’empat, cal resoldre a favor
de la persona aspirant de major edat. Finalment, en cas necessari el Tribunal
resoldria l’empat per sorteig.

12ª.- PUBLICACIÓ DE LA LLISTA D’ASPIRANTS QUE HAN SUPE-
RAT LES PROVES SELECTIVES:

12.1. Una vegada rebuda la llista de persones aspirants seleccionades con-
feccionada pel Tribunal, l’òrgan convocant ha de dictar la resolució per aprovar
la llista d’aspirants que han superat el procés selectiu, que s’ha de publicar en la
intranet i web de la FHLL www.hsll.es, i en el tauler d’anuncis de la FHSLL i
dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears. 

12.2. En el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
data en què es publiqui aquesta resolució en els mateixos llocs de publicació del
paràgraf anterior, les persones aspirants seleccionades i les que figurin en els 10
primers llocs de cada llista complementària han de presentar els documents
següents:

a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o -en el cas de no tenir la
nacionalitat espanyola- d’un document oficial que acrediti la identitat, l’edat i la
nacionalitat. Els familiars que, d’acord amb la base 2.1.a, tenguin dret a partici-
par en el procés selectiu han de presentar una fotocòpia compulsada d’algun
document que acrediti el vincle de parentiu o, si es dóna el cas, del fet de ser
dependents d’aquests familiars.

b) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en aquesta convocatò-
ria o certificat acadèmic que acrediti haver duit a terme tots els estudis per obte-
nir el títol.

c) Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti que té com a mínim el
nivell A de coneixements de català segons el mode previst en la base 2.1.g. Les
persones que hagin superat la prova específica a la qual es refereix la base 5 no
han de presentar cap document.

d) Declaració jurada o promesa de la persona aspirant de no haver estat
separada -mitjançant un expedient disciplinari- del servei de qualsevol servei de
salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, i de no
estar inhabilitada amb caràcter ferm per exercir funcions públiques ni per a la
professió corresponent.

12.3. Si no es presenta la documentació en el termini establert -excepte en
els casos de força major, que han de ser constatats degudament i, si escau, apre-
ciats per l’Administració mitjançant una resolució motivada- o si en examinar
la documentació es dedueix que la persona aspirant no compleix algun dels
requisits, no pot ser nomenada com a personal estatutari, per la qual cosa s’han
d’anul·lar les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi
incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

12.4 Abans d’efectuar el contracte laboral fix, el Servei de Prevenció de
Riscs Laborals de la FHSLL ha d’emetre un certificat que acrediti que la perso-
na aspirant té capacitat funcional per acomplir les tasques del lloc de treball, i
remetre’l a l’òrgan convocant. A l’efecte, la persona aspirant ha de comparèixer
el dia i l’hora en què sigui citada. Si no hi compareix o si del certificat es des-
prèn que no té capacitat funcional, no podrà ser-li expedit el contracte laboral
fix.

13ª.-MODALITAT DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL I
INCORPORACIÓ A LA PLAÇA ADJUDICADA:

13.1. Una vegada acabat el procés selectiu i revisada i conformada la
documentació a què es refereix la base 12, les persones que l’hagin superat ha
de ser-los expedit un contracte laboral fix, subjecte a un període de prova segons
normativa vigent.

13.2. La incorporació a la plaça adjudicada s’ha d’efectuar en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació de persones selec-
cionades. Perden aquest dret les persones que no s’incorporin a la seva destina-
ció en aquest termini, excepte en els casos d’impossibilitat acreditada i aprecia-
da per l’òrgan convocant. Abans de prendre possessió de la plaça, la persona
seleccionada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de feina ni que du a terme
cap activitat en el sector públic de les que comprèn l’article 1 de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administra-
cions públiques. Si du a terme alguna activitat privada -incloses les de caràcter
professional- ho ha de declarar en el termini de 10 dies hàbils comptadors des
de l’endemà de la data de la presa de possessió perquè l’òrgan competent n’a-
cordi la declaració de compatibilitat o d’incompatibilitat.

Annex I
Baremació de mèrits

1. Experiència professional (25 punts)

1.1. Es computa el temps de serveis prestats que les persones aspirants
tenguin reconeguts fins a la data final del termini per presentar sol·licituds de
participació en el procés selectiu, d’acord amb el barem següent:

a) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la
Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa cate-
goria a la qual s’opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,14 punts.

b) Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de coo-
peració internacional per al desenvolupament o en programes d’ajuda humani-
tària fent-hi les funcions pròpies de la categoria a la qual s’opta: 0,14 punts.

c) Per cada mes de servei prestat ocupant un lloc directiu en institucions
sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut (només es valoren els serveis
prestats si hom té el títol requerit per accedir a la categoria): 0,14 punts.

d) Per cada mes de servei prestat a centres públics no sanitaris de la Unió
Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria
o en places amb el mateix contingut funcional: 0,105 punts.

e) Per cada mes de serveis prestat en institucions sanitàries públiques de
la Unió Europea en una categoria diferent a la categoria a la qual s’opta: 0,07
punts.

1.2. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:
- La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats

que l’integren és de 25 punts.
- Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d’un dels sub-

apartats que l’integren.

2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement
(15 punts)

La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels apartats de
formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement és de 15
punts, d’acord amb els barems següents:

2.1. Formació continuada
2.1.1. Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les

jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin rela-
cionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s’opta, d’acord
amb els criteris següents:

a) Activitats formatives en ciències de la salut posteriors a l’1 de gener de
2005 (es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques
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següents):
- Han d’estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les

Professions Sanitàries -tant l’estatal com qualsevol de les autonòmiques- o pels
consells generals de col·legis oficials que, en virtut d’un conveni, tenguin enco-
manada la funció d’acreditació. L’acreditació ha de complir els criteris de la nor-
mativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut
en els materials de promoció o certificació d’assistència d’aquesta activitat, per
la qual cosa han de constar-hi de manera conjunta el logotip, el text i el nombre
de crèdits.

- Han d’haver estat impartides per alguna universitat, cosa que ha de cons-
tar en el certificat corresponent.

b) Activitats formatives en ciències de la salut anteriors a l’1 de gener de
2005 i la resta de les activitats formatives, independentment de la data (es valo-
ren sempre que compleixin alguna de les característiques següents):

- Han d’estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les
Professions Sanitàries -tant l’estatal com qualsevol de les autonòmiques- o pels
consells generals de col·legis oficials que, en virtut d’un conveni, tenguin enco-
manada la funció d’acreditació. L’acreditació ha de complir els criteris de la
normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de
Salut en els materials de promoció o certificació d’assistència d’aquesta activi-
tat, per la qual cosa han de constar-hi de manera conjunta el logotip, el text i el
nombre de crèdits.

- Han d’haver estat organitzades o impartides per alguna administració
pública (d’acord amb l’article 2 de la Llei 30/1992) o per alguna universitat,
cosa que ha de constar en el certificat corresponent. En el cas que l’activitat hagi
estat organitzada per una entitat de dret públic conformement amb l’article 2.2
la Llei 30/1992, la persona aspirant ha d’acreditar aquesta condició.

- Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim
de lucre i que s’hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les adminis-
tracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o sub-
vencionades per aquelles, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.

- Activitats duites a terme en virtut dels acords de formació continuada a
les administracions públiques i que estiguin organitzades per qualsevol dels pro-
motors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

2.1.2. A l’efecte del que disposen els apartats anteriors, es puntualitzen els
aspectes següents:

a) Les activitats formatives en ciències de la salut són les relacionades
amb les àrees temàtiques següents: salut pública, recerca, pràctica clínica, ges-
tió sanitària i qualitat, i docència.

b) Quant a la resta de les activitats formatives, es tracta de les relaciona-
des amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscs laborals; sistemes
d’informació, informàtica referida a aplicacions d’ofimàtica de nivell d’usuari i
programes informàtics aplicats a la recerca en ciències de la salut; aspectes orga-
nitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol, o orien-
tació psicològica; i qualsevol altra que segons el Tribunal estigui relacionada
amb les funcions de la categoria la qual s’opta.

2.1.3. Els diplomes o els certificats es valoren a raó de 0,1 punts per crè-
dit. En el cas que en el diploma o en el certificat figuri el nombre d’hores en lloc
dels crèdits, s’atorga un crèdit per cada deu hores. En el supòsit que figurin
simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats.
En el cas que no s’especifiquin hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.

2.2. Docència
- Per cada crèdit o per cada deu hores com a docent en qualsevol de les

activitats formatives a les quals es refereix l’apartat 2.1: 0,2 punts.
- Per la tutorització de pràctiques clíniques de la categoria a la qual s’op-

ta: 0,015 punts per cada deu hores.
2.3. Activitats científiques i de difusió del coneixement
2.3.1. Publicacions científiques
a) Llibres de caràcter científic, relacionats directament amb el contingut

de la categoria a la qual s’opta i que continguin ISBN i dipòsit legal:
- Per cada llibre complet: primer autor = 1 punt; la resta d’autors = 0,5

punts.
- Per cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior: primer autor = 0,3

punts; la resta d’autors = 0,15 punts (màxim tres capítols per llibre).
- En el cas que el criteri seguit per citar els autors sigui l’ordre alfabètic,

tots els autors es valoren amb la puntuació corresponent a un primer autor.
b) Articles publicats en alguna revista de caràcter científic relacionats

directament amb el contingut de la categoria a la qual s’opta:
- Per cada publicació en una revista de tiratge internacional: primer autor

= 0,10 punts; la resta d’autors = 0,05 punts.
- Per cada publicació en una revista de tiratge estatal: primer autor = 0,05

punts; la resta d’autors = 0,025 punts.
- En el cas que el criteri seguit per citar els autors sigui l’ordre alfabètic,

tots els autors es valoren amb la puntuació corresponent a un primer autor.
c) Ponències i comunicacions
- Per cada ponència presentada en congressos o reunions científiques rela-

cionada directament amb el contingut de la categoria a la qual s’opta:

- Congrés o reunió científica d’àmbit internacional: 0,10 punts.
- Congrés o reunió científica d’àmbit estatal o autonòmic: 0,05 punts.
- Per cada comunicació o pòster presentat en congressos o reunions cien-

tífiques i que estigui relacionat directament amb el contingut de la categoria a la
qual s’opta:

- Congrés o reunió científica d’àmbit internacional: 0,05 punts.
- Congrés o reunió científica d’àmbit estatal o autonòmic: 0,025 punts.
d) Recerca
- Per premis de recerca atorgats per societats científiques, organismes ofi-

cials o entitats sense ànim de lucre registrades degudament i entre les finalitats
de les quals estigui la recerca, sempre que els premis estiguin relacionats amb el
programa de matèries que regeix les proves selectives:

- Per cada premi d’àmbit internacional: 1 punt.
- Per cada premi d’àmbit estatal: 0,50 punts.
- Per cada premi d’àmbit autonòmic: 0,25 punts.
- Per cada participació en projectes de recerca finançats per organismes

públics:
- Com a investigador principal: 0,50 punts.
- Com a investigador col·laborador: 0,25 punts.

3. Coneixements orals i escrits de català (5 punts)

Es valoren els certificats expedits per l’Escola Balear d’Administració
Pública i els expedits o homologats per la Direcció General de Política
Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura relacionats amb els nivells de
coneixements que s’indiquen a continuació, fins a una puntuació màxima de 5
punts:

a) Coneixements orals (certificat A): 2 punts.
b) Coneixements elementals (certificat B): 3 punts.
c) Coneixements mitjans (certificat C): 4 punts.
d) Coneixements superiors (certificat D): 5 punts.
Es valora només un certificat. En el cas que hi hagi dubtes sobre la vali-

desa d’algun certificat o sobre la puntuació que cal atorgar-hi, es pot sol·licitar
un informe a la Direcció de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i
Cultura.

Annex II
Recomanacions per tramitar la sol·licitud

1. Formulari
Es recomana emplenar les sol·licituds telemàticament per agilitzar la ges-

tió i evitar possibles errors, seguint les instruccions següents:
- La web de la FHSLL: www.hsll.es, ofereix la possibilitat d’emplenar i

imprimir les sol·licituds telemàticament.
- La persona interessada ha d’emplenar el formulari amb les dades corres-

ponents a cada apartat seguint les instruccions que s’indiquen en el formulari.
- El sistema comprova la coherència de les dades introduïdes, per la qual

cosa indica els errors comesos amb relació a la convocatòria corresponent.
- Si es fa telemàticament solament és necessari emplenar una sol·licitud

encara que l’aspirant es presenti a diverses categories.

La sol·licitud emplenada telemàticament s’ha d’imprimir i conservar per
si els fos requerida en qualsevol moment del procés selectiu.

2. Com pagar els drets d’examen
Abans d’emplenar el formulari de sol·licitud, cal pagar els drets d’examen

en la BANCA MARCH, a favor de la Fundació Hospital Son Llàtzer, al nombre
de compte: 0061 0258 43 0004660115.

Per agilitzar la gestió i evitar possibles errors, és molt important que en el
document d’ingrés en la casella ‘concepte’, s’especifiquin les següents dades:

- OPE 2010
- nº NIF 
- categoria a la qual es presenti d’acord amb els següents codis:
Categoria                                  Codi
Auxiliar administratiu        AUXADM
Auxiliar infermeria             AUXENF
PAS                                         PAS
DUE                                       DUE
Fisioterapeuta                         FIS
Comare                                  MAT

Exemple: OPE 2010 43111111R AUXADM 
El justificant del pagament dels drets d’examen s’ha de conservar, per si

se’ls requerís en qualsevol moment del procés selectiu i per poder emplenar la
sol·licitud amb el nombre de referència de l’entitat bancària que apareix en el
citat justificant.
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CONVOCATÒRIA PER A COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGO-
RIA ‘PERSONAL AUXILIAR DE SERVEIS (ZELADOR)’ AMB

CARÀCTER LABORAL FIX A LA FUNDACIÓ HOSPITAL SON
LLÀTZER.

Amb data 25 de maig de 2010 es va publicar al boib, la intranet i pàgina
web de la Fundació Hospital Son Llàtzer, l’Acord de la Direcció de Gerència
sobre convocatòria pública de places a cobrir per a l’any 2010, en règim laboral
a la Fundació Hospital Son Llàtzer, que inclou, entre d’altres, 25 places de
‘Personal Auxiliar de Serveis (zelador)’.

En virtut de les competències que té conferides en matèria de personal,
segons es recull en els seus Estatuts, la Direcció de Gerència de la FHSLL
RESOL aprovar LES BASES que regiran la present convocatòria, 

1ª.- PLACES A COBRIR:

1. Normes generals
1.1. Es convoca un concurs oposició per cobrir 25 places vacants de la

categoria ‘Personal Auxiliar de Serveis (zelador)’ en règim laboral fix a la
FHSLL, 1 de les quals correspon a la reserva per a persones amb una discapa-
citat igual o superior al 33%.

1.2. Les proves selectives es regeixen per aquestes bases de convocatòria
i també per la normativa que hi resulti d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de
desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut; la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic; el Decret 24/2009,
de 27 de març, pel qual es regula l’exigència de coneixements de llengua cata-
lana en els procediments selectius d’accés i de mobilitat relatius a la funció
pública estatutària i per ocupar llocs de treball que es convoquin en el sector
públic sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; i la resta de les
disposicions que hi resultin aplicables.

1.3. El Gerent ha de resoldre les incidències que se suscitin en el desen-
volupament d’aquesta convocatòria, sense perjudici de les que corresponguin al
Tribunal qualificador segons el que disposa la base 6.5.

1.4. Les proves selectives es regeixen per aquestes bases de convocatòria
i subsidiàriament per la normativa que hi resulti d’aplicació de la Llei 55/2003,
de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut;
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic; el Decret
24/2009, de 27 de març, pel qual es regula l’exigència de coneixements de llen-
gua catalana en els procediments selectius d’accés i de mobilitat relatius a la
funció pública estatutària i per ocupar llocs de treball que es convoquin en el
sector públic sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; i la resta
de les disposicions que hi resultin aplicables.

2ª.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS:

2.1. Per ser admeses en aquestes proves selectives, les persones aspirants
han de complir els requisits següents:

a) Tenir complits setze anys d’edat i no superar l’edat màxima de jubila-
ció forçosa.

b) Tenir el certificat d’escolaritat. En el cas de les titulacions obtingudes
a l’estranger, ha d’acreditar que estan homologades pel Ministeri d’Educació.

c) Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions que es
derivin del nomenament corresponent.

d) La persona aspirant no ha d’haver estat separada del servei, mitjançant
un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública en
els sis anys anteriors a la convocatòria, ni ha d’estar inhabilitada amb caràcter
ferm per exercir funcions públiques ni per a la professió corresponent.

e) En el cas de les persones que no tenguin la nacionalitat espanyola, la
persona aspirant no ha d’estar inhabilitada per cap sanció o pena per accedir a
funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea, ni ha d’haver estat
separada de cap de les seves administracions ni de cap dels seus serveis públics
en els sis anys anteriors a la convocatòria mitjançant una sanció disciplinària.

f) Acreditar el requisit de coneixements elementals de català, corresponent
al nivell A. Aquests coneixements s’han d’acreditar aportant el títol o el certifi-
cat oficial corresponent expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública o
expedit o homologat per la Direcció general de Política Lingüística de la
Conselleria d’Educació i Cultura, o bé superant una prova específica que acre-
diti el nivell de coneixements que s’exigeix, d’acord amb la base 5.

g) Cal satisfer els drets d’examen per l’import que es detalla en la base
3.6, llevat que es tracti de persones amb una discapacitat igual o superior al 33
%, que estan exemptes de pagar cap dret d’examen.

2.2. Les persones que es presentin pel torn de reserva per a persones amb
discapacitat han de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33
%.

2.3. Els requisits exigits per participar en aquesta convocatòria s’han de
complir en el terme final del termini per presentar-hi sol·licituds i s’han de man-

tenir al llarg de tot el procés selectiu fins a la presa de possessió de la plaça adju-
dicada. En cas contrari, es perdran tots els drets derivats de la convocatòria.

3ª.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, TERMINI I PAGAMENT DE
DRETS D’ ADMISSIÓ:

3.1. Les persones interessades a participar en aquest procés selectiu han
d’emplenar la sol·licitud per participar en les proves selectives i pagar els drets
d’examen.

3.2. La sol·licitud es pot emplenar per mitjà del tràmit telemàtic publicat
la Web de la FHSLL: www.hsll.es, d’acord amb les recomanacions que es publi-
quen com a annex II d’aquesta resolució. La sol·licitud també es pot emplenar
manualment; per a això està disponible el formulari en format d’imprès en paper
en el Departament de RR.HH. de la FHSLL (entrada per Hospitalització; hora-
ri: de dilluns a divendres de 09:00h. a 14:00h.), Carretera de Manacor, Km. 4 -
07198 Palma de Mallorca-. 

3.3. Les persones aspirants han d’indicar en la sol·licitud les dades
següents:

a) Les adaptacions de temps o de mitjans que necessitin per participar en
les proves selectives, independentment del torn al qual es presentin.

b) El nivell de coneixements de català que tenen, indicant el número de
registre del certificat o la data de l’homologació.

c) El nombre de referència de l’entitat bancària que apareix en el resguard
acreditatiu del pagament dels drets d’examen.

3.4. Les persones interessades han de registrar la sol·licitud en els casos
següents:

- Quan l’omplin manualment.
- Quan tenguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%.
En aquests casos, la sol·licituds s’ha de presentar en el Registre General

de la FHSLL (entrada per Hospitalització; horari: de dilluns a divendres de
09:00h. a 14:00h.), Carretera de Manacor, Km. 4 -07198 Palma de Mallorca-, o
bé a qualsevol dels llocs o segons les formes que estableix l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administració públi-
ques i del procediment administratiu comú. Les sol·licituds que es presentin a
través de les oficines de Correus han d’anar dins un sobre obert perquè el fun-
cionari de Correus les dati i les segelli abans de certificar-les. Les sol·licituds
subscrites per les persones residents a l’estranger es poden presentar a les repre-
sentacions diplomàtiques o a les oficines consulars espanyoles a l’estranger.

Les persones aspirants han de conservar una còpia del seu exemplar de la
sol·licitud per si els fos requerit en qualsevol moment del procés selectiu.

3.5. No és necessari registrar la sol·licitud si aquesta es tramita telemàti-
cament segons l’annex II d’aquesta convocatòria (i sempre que els aspirants no
tenguin reconeguda una discapacitat, ja que en aquests casos la sol·licitud s’ha
de registrar sempre). 

En aquest cas, les persones aspirants han d’imprimir i conservar el res-
guard que justifica que han presentat la sol·licitud, per si se’ls requerís en qual-
sevol moment del procés selectiu.

3.6. El termini per presentar sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de
la data de publicació de la present convocatòria i conclourà a les 14:00 hores del
dia 15 d’octubre de 2010.

3.7. Els drets d’examen d’aquesta convocatòria són de 12,89 €. Les que
tenguin una discapacitat igual o superior al 33 % estan exemptes de pagar cap
dret d’examen.

S’han d’ingressar a la BANCA MARCH, a favor de la Fundació Hospital
Son Llàtzer, al nombre de compte: 0061 0258 43 0004660115 i d’acord amb les
recomanacions que es publiquen com a annex II d’aquesta resolució.

En tot cas, el justificant del pagament dels drets d’examen s’ha de con-
servar, per si se’ls requerís en qualsevol moment del procés selectiu.

3.8. Les persones aspirants queden vinculades a les dades que hagin fet
constar en la seva sol·licitud i poden sol·licitar que es modifiquin només mit-
jançant un escrit motivat presentat en el termini per registrar les sol·licituds.

Es considerarà el domicili que figuri en la sol·licitud com l’únic vàlid a
efecte de notificacions; seran responsabilitat exclusivament de la persona aspi-
rant els errors en la consignació del domicili i no comunicar qualsevol canvi de
domicili.

3.9. En la sol·licitud -que s’ha d’emplenar degudament- la persona aspi-
rant ha d’esmentar expressament que compleix tots els requisits i les condicions
que s’exigeixen en cada cas.

3.10. En el cas que les persones aspirants hagin de registrar la sol·licitud,
a més, han d’adjuntar els documents següents:

a) El resguard acreditatiu dels drets d’examen, en el qual ha de figurar el
segell de l’entitat bancària que justifiqui que s’ha efectuat el pagament.

b) Les persones que tenguin reconeguda una discapacitat igual o superior
al 33 % han de presentar el certificat que acrediti aquesta circumstància, inde-
pendentment del torn al qual es presentin.

4ª.- ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS:
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4.1. Una vegada exhaurit el termini per presentar sol·licituds, es publica-
ran les llistes provisionals de persones admeses i excloses del procés selectiu,
que s’ha de publicar en, la intranet i web de la FHLL www.hsll.es, i en el tauler
d’anuncis de la FHSLL i dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes
Balears. En la llista provisional de persones admeses n’han de figurar el nom,
els llinatges i el DNI. En la llista provisional de persones excloses ha de figurar
també la causa de l’exclusió. Amb la finalitat d’evitar errors i, si es produeixen,
possibilitar que s’esmenin en el termini i en la forma escaients, les persones
aspirants han de comprovar no solament que no figuren en la llista de persones
excloses sinó que, a més, consten en la de persones admeses.

4.2. A partir de l’endemà de la data en què s’hagin publicat els llistats pro-
visionals, les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils per
presentar-hi reclamacions -que no tindran caràcter de recurs- o per esmenar -si
escau- el defecte que hagi motivat l’exclusió. Les reclamacions que es presen-
tin s’han d’entendre rebutjades quan les persones que les hagin presentat no apa-
reguin com a admeses en la resolució amb què es publiquin les llistes definiti-
ves. Les persones que no esmenin els defectes en el termini establert seran
excloses del procés selectiu. Així mateix, les persones que hagin detectat errors
en la consignació de les seves dades personals poden manifestar-ho en aquest
mateix termini. Els errors de fet es poden esmenar en qualsevol moment, d’ofi-
ci o a petició de la persona interessada.

4.3. Una vegada exhaurit el termini al qual es refereix l’apartat anterior,
l’òrgan convocant ha de dictar la resolució per la qual s’aprovin les llistes defi-
nitives de persones admeses i excloses del procés selectiu, que s’ha de publicar
en els mateixos llocs de publicació dels llistats provisionals assenyalats en l’a-
partat 4.1. Contra aquesta resolució i a l’empar del Reial Decret Legislatiu
2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Procediment
Laboral, les persones interessades poden interposar una demanda davant el
Jutjat Social competent, havent efectuat prèviament un intent conciliatori davant
el Tribunal d’Arbitratge y Mediació de les Illes Balears (T.A.M.I.B). 

4.4. Les persones aspirants que, optin per la reserva per a persones amb
discapacitat i no acreditin que compleixen els requisits específics establerts en
la base 2.2 seran incloses en la llista provisional de persones excloses. En aquest
cas, independentment del dret a esmenar defectes o a presentar reclamacions
contra l’exclusió, les persones aspirants poden pagar els drets d’examen dins del
termini de deu dies a què es refereix la base 4.2. Si finalment són incloses en les
llistes definitives de persones aspirants admeses en la reserva per a persones
amb discapacitat, tindran dret a sol·licitar que se’ls tornin els drets d’examen
abonats, d’acord amb el que disposa la base 4.6. Si han estat excloses de la
reserva per a persones amb discapacitat, seran incloses d’ofici en la llista defi-
nitiva d’ateses.

4.5. El fet de figurar en la llista de persones admeses no suposa que es
reconegui que aquestes persones compleixen els requisits exigits en el procedi-
ment que es convoqui a l’empara d’aquestes bases. Si de la documentació que
ha de presentar, d’acord amb la base 12, es desprèn que la persona aspirant no
compleix algun dels requisits, perdrà tots els drets que es puguin derivar de par-
ticipar en aquest procediment.

4.6. És procedent tornar els drets d’examen en els casos en què s’hagi
exclòs la persona aspirant de les proves selectives convocades. La sol·licitud de
devolució s’ha de presentar en el Departament de RR.HH de la FHSLL dins el
termini de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la data en què es
publiqui la llista definitiva de persones excloses, d’acord amb l’article 338
undecies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de
determinades taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.
163, de 24 de desembre de 1998).

5ª.- PROVA ESPECÍFICA DE CATALÀ: 

5.1. Abans que s’iniciïn les proves selectives, les persones aspirants que
no hagin acreditat documentalment els coneixements de català corresponents al
nivell A poden participar en una prova específica per acreditar-los, el resultat de
la qual es qualificarà com a ‘apte/apta’ o ‘no apte / no apta’. La qualificació de
‘no apte / no apta’ implica que la persona interessada no pot continuar el procés
selectiu.

5.2. Una comissió tècnica designada per l’òrgan convocant ha d’avaluar
la prova. La relació nominal dels seus membres s’ha de publicar en la intranet i
web de la FHLL www.hsll.es, i en el tauler d’anuncis de la FHSLL i dels Serveis
Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears. 

5.3. Juntament amb la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses es publicarà la llista provisional de persones convocades a la prova de
coneixements de català del nivell A. Per a evitar errors i, si se’n produeixen, fer
possible que s’esmenin dins del termini i en la forma procedents, les persones
interessades han de comprovar que figuren correctament en aquesta llista. Les
persones aspirants que tenguin el certificat de coneixements de català que hi
correspongui també han de comprovar que no figuren en aquesta llista de per-
sones convocades a aquesta prova. Si hi figuren, han de sol·licitar que es corre-

geixin els errors detectats en la llista de persones convocades per a la prova de
català en un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de
publicació de la llista.

5.4. La resolució definitiva de persones admeses i excloses de les proves
selectives ha d’indicar també els llocs i les dates en què es farà la prova especí-
fica de coneixements de català. Juntament amb aquesta resolució definitiva s’ha
de publicar la llista definitiva de persones aspirants convocades a la prova de
català. 

5.5. Les persones convocades a la prova de català que tenguin el certificat
acreditatiu del nivell de coneixements exigit en la convocatòria, que ho hagin
al·legat i que no hagin esmenat aquesta deficiència en el termini de deu dies
hàbils establert i, consegüentment, estiguin també incloses en la llista definiti-
va, han de comparèixer el dia de la prova per acreditar el nivell corresponent
aportant algun dels títols o certificats vàlids o fent i superant la prova. En
aquests casos, la comissió tècnica designada per avaluar la prova ha d’admetre
els certificats que aportin les persones aspirants sempre que acreditin el nivell A
i estiguin inclosos dins dels prevists en la base 5.1.

5.6. Quant a les persones aspirants que hagin resultat aptes en la prova
prèvia de coneixements de català corresponent a una de les convocatòries d’o-
ferta pública de places a cobrir en règim laboral en la Fundació Hospital Son
Llàtzer per a l’any 2010, es considerarà que han acreditat aquests coneixements
per participar en les altres convocatòries de la mateixa oferta pública d’ocupa-
ció sempre que s’exigeixi acreditar el mateix nivell de coneixements de català o
un nivell inferior.

6ª.- TRIBUNAL QUALIFICADOR:

6.1. El Tribunal qualificador, que depèn de l’òrgan convocant, és l’òrgan
encarregat de dur a terme el procés selectiu. Actua amb autonomia funcional i
els acords que adopti vinculen l’òrgan del qual depèn, sense perjudici de les
facultats de revisió establertes legalment.

6.2. Tots els membres del Tribunal han de pertànyer-hi a títol individual i
la seva actuació s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat, professionalitat,
objectivitat, agilitat i eficàcia. El Tribunal està integrat per cinc membres titu-
lars i els seus suplents respectius: president/presidenta i quatre vocals -un dels
quals ha de ser designat pel Tribunal com a secretari-, tots nomenats per l’òrgan
convocant. La relació nominal dels seus membres s’ha de publicar la intranet i
web de la FHLL www.hsll.es, i en el tauler d’anuncis de la FHSLL i dels Serveis
Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears, amb una antelació d’un mes
com a mínim a la data de l’examen.

6.3. Els membres del Tribunal i els assessors s’han d’abstenir d’interve-
nir- hi i ho han de notificar a l’autoritat convocant quan concorrin les circums-
tàncies previstes en l’article 28.2 de la Llei 30/1992. En tot cas, la presidència
pot demanar als membres del Tribunal una declaració expressa de no estar
incursos en cap d’aquestes circumstàncies. Així mateix, les persones aspirants
poden recusar els membres del Tribunal quan concorri alguna d’aquestes cir-
cumstàncies. L’abstenció i la recusació dels membres del Tribunal es regula mit-
jançant els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992 i els articles 22 i 23 de la Llei
3/2003.

6.4. L’actuació del Tribunal s’ha d’ajustar a la Llei 30/1992 quant al fun-
cionament dels òrgans col·legiats. Per constituir-se de manera vàlida amb la
finalitat de dur a terme sessions, deliberacions i adoptar acords cal l’assistència
del president i del secretari -o de qui els substitueixin- i almenys la meitat dels
membres, titulars o suplents indistintament. Els acords han de ser presos per
majoria de vots dels membres presents a cada sessió.

6.5. Corresponen al Tribunal les funcions següents:
a) Determinar de manera concreta el contingut de les proves i la qualifi-

cació.
b) Valorar els mèrits al·legats per les persones aspirants d’acord amb el

barem de mèrits que s’adjunta a aquesta resolució com a annex I.
c) Resoldre els dubtes que sorgeixin en l’aplicació d’aquestes bases i en

la manera d’actuar en els casos no prevists.
d) Adoptar totes les mesures necessàries per garantir que el procés selec-

tiu es desenvolupi de manera correcta.
6.6. En els casos en què justificadament -a causa del volum de les proves

o la dificultat tècnica d’aquestes- sigui aconsellable, el Tribunal pot disposar que
s’incorporin assessors especialistes a les tasques, els quals s’han de limitar a
prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques, i hi tenen veu però no
vot. Aquests assessors han de tenir una titulació acadèmica de nivell igual o
superior a l’ per a l’. La designació d’aquests assessors s’ha de comunicar a l’òr-
gan convocant, que ha de dictar una resolució respecte d’això i ha d’ordenar que
es publiqui en els mateixos llocs de publicació assenyalats en l’apartat 6.2. Així
mateix, el Tribunal pot demanar que es designin col·laboradors per a les tasques
de vigilància, coordinació o altres de semblants que resultin necessàries per al
desenvolupament de les proves selectives.

6.7. A efectes de comunicacions i incidències, el Tribunal té la seu a les
dependències de la Fundació Hospital Son Llàtzer (carretera de Manacor,
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Km.4,-07198-Palma de Mallorca.
6.8. Tots els membres del Tribunal, els assessors i el personal col·labora-

dor han de percebre les dietes que els corresponguin per assistir a les sessions,
d’acord amb el que preveu la normativa vigent sobre indemnitzacions per raó
del servei.

6.9. Els membres del Tribunal han de mantenir la confidencialitat i el sigil
professional en tot allò referent a les qüestions tractades a les reunions, de tal
manera que no poden utilitzar fora d’aquestes la informació de què disposin
com a membres del Tribunal referida al procés selectiu per al qual han estat
nomenats.

6.10. Contra els actes que dicti el Tribunal durant el desenvolupament del
procés selectiu no es pot interposar cap recurs, llevat que per la seva naturalesa
puguin ser considerats definitius o de tràmit qualificat, d’acord amb l’article
107.1 de la Llei 30/1992. En aquest cas, i a l’empar del Reial Decret Legislatiu
2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Procediment
Laboral, les persones interessades poden interposar una demanda davant el
Jutjat Social competent, havent efectuat prèviament un intent conciliatori davant
el Tribunal d’Arbitratge y Mediació de les Illes Balears (T.A.M.I.B). 

6.11. Les organitzacions sindicals amb representació en el Comitè
d’Empresa i les seccions sindicals constituïdes en la FHSLL poden exercir en
qualsevol moment funcions de vigilància per vetllar que el procediment selec-
tiu es desenvolupi correctament.

7ª.- SISTEMA SELECTIU:

7.1. El procediment selectiu és el de concurs oposició; per tant, consta
d’una primera fase d’oposició i d’una segona fase de concurs. La qualificació
final s’obté sumant les puntuacions obtingudes en ambdues fases.

7.2. La fase d’oposició consisteix en un sol exercici de caràcter obligato-
ri i eliminatori en el qual cal contestar un qüestionari de tipus test de 55 pre-
guntes més 10 preguntes de reserva - que també cal contestar -, amb quatre res-
postes alternatives, de les quals només una és la correcta. Les preguntes versen
sobre les matèries pròpies del temari que figura en l’annex I de l’acord sobre
convocatòria pública de places a cobrir en règim laboral en la Fundació Hospital
Son Llàtzer per a l’any 2010, del Director Gerent de la Fundació, amb data 11
de maig de 2010, publicat en el BOIB 73 de 15 de maig de 2010. 

7.3. La valoració d’aquesta prova és de 0 a 55 punts; per superar l’exerci-
ci cal assolir la puntuació mínima de 27,5 punts. Cada resposta correcta es valo-
ra amb 1 punt. Les respostes errònies es penalitzen amb una quarta part del valor
d’una resposta correcta. Les respostes en blanc i les que contenguin més d’una
alternativa senyalada no es valoren.

7.4. El temps total per fer l’exercici és de 75 minuts, inclosos el corres-
ponent a les preguntes de reserva.

7.5 Per facilitar la presentació d’impugnacions, les persones aspirants
poden conservar el qüestionari de preguntes.

7.6. La fase de concurs consisteix en la valoració dels mèrits que les per-
sones aspirants acreditin, referits al darrer dia del termini per presentar sol·lici-
tuds. De la valoració, se n’encarrega el mateix Tribunal i ha d’aplicar-hi els
barems que es publiquen com a annex I.

7.7. La puntuació màxima possible que es pot obtenir en la fase de con-
curs és de 45 punts. En cap cas la puntuació obtinguda en la fase de concurs pot
aplicar-se per assolir la puntuació mínima de la fase d’oposició.

8ª.- DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES:

8.1. En la resolució amb què es publiqui la llista definitiva de persones
admeses i excloses de les proves selectives, l’òrgan convocant ha d’establir la
data, l’hora i el lloc en què es durà a terme l’exercici de la fase d’oposició.
Aquesta resolució s’ha de publicar en la intranet i web de la FHLL www.hsll.es,
i en el tauler d’anuncis de la FHSLL i dels Serveis Centrals del Servei de Salut
de les Illes Balears.

8.2. En el termini dels dos dies hàbils següents a l’exercici, el Tribunal ha
de publicar les respostes correctes en els mateixos llocs de publicació del parà-
graf anterior. Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils a
partir de l’endemà de la data de publicació de les respostes correctes per plan-
tejar-hi impugnacions fonamentades contra les preguntes formulades o les res-
postes del Tribunal. Aquestes impugnacions s’han d’adreçar a la seu del
Tribunal documentades degudament.

8.3. Una vegada exhaurit el termini per presentar-hi impugnacions, el
Tribunal disposa de set dies hàbils per fer públiques -en els llocs indicats en el
paràgraf anterior- les qualificacions de les persones aspirants que hagin fet l’e-
xercici, en les quals ha d’indicar les preguntes anul·lades pel Tribunal basant-se
en les impugnacions presentades.

8.4. El Tribunal ha de respectar els principis d’igualtat, objectivitat i trans-
parència durant tot el procés selectiu, per la qual cosa ha d’adoptar les mesures
oportunes per garantir que tots els exercicis de l’oposició siguin corregits sense
conèixer la identitat dels examinands. El Tribunal ha d’excloure els examinands

en els fulls d’examen dels quals figurin noms, marques o signes que permetin
conèixer-ne la identitat. Així mateix, el Tribunal ha d’adoptar les mesures neces-
sàries per evitar que s’utilitzi qualsevol mitjà -inclosos els electrònics- durant
les proves que pugui desvirtuar l’aplicació dels principis d’igualtat, mèrit i
capacitat, així com per garantir la transparència de les proves selectives.

8.5. Els examinands poden triar respondre l’exercici en qualsevol de les
dues llengües oficials de les Illes Balears. A aquest efecte, han d’indicar en la
sol·licitud per participar en el procés selectiu l’ amb què volen fer la prova.

8.6. En el dia assenyalat per participar en l’exercici, els examinands han
de presentar el seu document nacional d’identitat, el passaport o algun document
oficial que acrediti la seva identitat. En qualsevol moment el Tribunal pot reque-
rir un examinand que acrediti la seva identitat.

8.7. Els examinands seran convocats per a cada exercici en crida única i
seran exclosos de les proves selectives els que no hi compareguin.

8.8. El Tribunal ha d’establir a l’exercici les adaptacions de temps i de
mitjans per als examinands amb discapacitat que ho hagin expressat en la
sol·licitud de participació i que el Tribunal consideri necessàries. A aquest efec-
te, el Tribunal pot demanar l’assessorament del Servei de Prevenció de Riscs
Laborals de la FHSLL. Les adaptacions no han de desvirtuar el caràcter de les
proves, la finalitat de les quals és valorar l’aptitud de les persones aspirants per
a les funcions pròpies de la plaça a la qual optin.

8.9. Si en qualsevol moment del procés selectiu el Tribunal s’assabenta o
té dubtes fonamentats que algun dels examinands no compleix algun dels requi-
sits exigits en la convocatòria, li pot requerir els documents que acreditin que el
compleix. En el cas que no quedi acreditat, el Tribunal -amb l’audiència prèvia
de l’examinand- ha d’elevar a l’òrgan convocant una proposta motivada per
excloure’l del procés selectiu, amb la qual li informi de les inexactituds o les fal-
sedats consignades per l’examinand en la sol·licitud d’admissió a les proves
selectives. En aquest cas, mentre l’òrgan convocant no dicti la resolució corres-
ponent la persona aspirant pot continuar participant condicionalment en el pro-
cés selectiu. Contra la resolució d’exclusió del procés selectiu -que exhaureix la
via administrativa-, la persona interessada pot interposar-hi, a l’empar del Reial
Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Procediment Laboral, una demanda davant el Jutjat Social competent, havent
efectuat prèviament un intent conciliatori davant el Tribunal d’Arbitratge y
Mediació de les Illes Balears (T.A.M.I.B). 

9ª.- LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA
FASE D’OPOSICIÓ:

9.1. Una vegada finalitzat l’exercici de la fase d’oposició i resoltes les
al·legacions, el Tribunal ha de fer pública - en la intranet, web de la FHSLL:
www.hsll.es i en el tauler d’anuncis de la seu del Tribunal i dels Serveis Centrals
del Servei de Salut de les Illes Balears- la llista de persones que l’hagin superat.
Aquesta llista ha d’incloure el nom i els llinatges, el DNI i la puntuació obtin-
guda.

9.2. Superen la fase d’oposició totes les persones que hagin aprovat l’e-
xercici. 

9.3. La puntuació final de la fase d’oposició de cada persona aspirant s’ha
de correspondre amb la puntuació obtinguda en l’exercici. La puntuació màxi-
ma possible per a tota la fase d’oposició és de 55 punts.

10ª.- FASE DE CONCURS: VALORACIÓ DE MÈRITS

10.1 Dins un termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
data de publicació de la llista de persones aprovades en la fase d’oposició,
aquestes han d’acreditar els mèrits que s’indiquen a l’annex I per a la fase de
concurs presentant els documents originals o fotocòpies compulsades en el
Registre General de la FHSLL, o segons la forma establerta en l’article 38.4 de
la Llei 30/1992.

10.2. Els mèrits s’han d’acreditar i valorar sempre amb referència al final
del termini per presentar sol·licituds de participació en el procés selectiu es a dir
dia 15 d’octubre de 2010. No es valoraran els mèrits que no hagin estat presen-
tats en la forma establerta en aquest termini. En el supòsit que, una vegada
sol·licitada l’acreditació de mèrits, no s’hagi rebut a temps el certificat sol·lici-
tat, les persones aspirants han d’adjuntar una fotocòpia compulsada d’aquesta
sol·licitud, en la qual ha de figurar llegible el segell de registre d’entrada, sense
perjudici que posteriorment -una vegada emès el certificat requerit- l’hagin d’a-
portar per unir-lo a l’expedient.

10.3El Tribunal pot requerir a les persones aspirants qualsevol tipus d’a-
clariment sobre la documentació presentada. Si no s’atén el requeriment no es
valorarà el mèrit corresponent, ja que el Tribunal només ha de valorar o dema-
nar aclariments sobre els mèrits al·legats en temps i forma per les persones aspi-
rants. També pot demanar una còpia traduïda per un traductor jurat respecte dels
mèrits acreditats mitjançant documents redactats en un idioma diferent als ofi-
cials de les Illes Balears.

10.4. Una vegada finalitzada la valoració dels mèrits, el Tribunal ha de fer
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pública -en la intranet, web de la FHSLL: www.hsll.es i en el tauler d’anuncis
de la seu del Tribunal i dels Serveis Centrals dels Serveis de Salut - la llista pro-
visional de puntuacions obtingudes en la fase de concurs. Les persones aspirants
disposen d’un termini de 7 dies hàbils per presentar al·legacions relatives a la
puntuació de la fase de concurs. Una vegada exhaurit aquest termini i resoltes
les al·legacions, el Tribunal ha de fer pública -als llocs indicats més amunt- la
llista definitiva de puntuacions obtingudes en la fase de concurs.

11ª.- RESOLUCIÓ DEL CONCURS OPOSICIÓ:

11.1. Una vegada finalitzat el procés selectiu, el Tribunal ha de fer públi-
ca -als llocs indicats a la base 10.4- la llista d’aspirants que han superat el pro-
cés selectiu i ha d’elevar-la a l’òrgan convocant. Aquesta llista ha de contenir
com a màxim tantes persones aprovades com places es convoquen.

11.2. Per tal d’assegurar que es cobreixen totes les places convocades,
quan es produeixin renúncies o quan, d’acord amb la base 12, es desprengui que
alguna de les persones seleccionades no compleix els requisits per a subscriure
un contracte laboral fix, el Tribunal també ha de publicar als llocs indicats més
amunt una llista complementària de les persones aspirants que segueixin per
puntuació a les proposades. Aquesta llista també ha de ser elevada a l’òrgan con-
vocant.

11.3. L’ordre final de prelació de les persones aspirants que resultin selec-
cionades en el procediment de concurs oposició és determinat per la suma de les
puntuacions de la fase d’oposició i de la fase de concurs.

11.4. Les persones aspirants que hagin participat mitjançant la reserva per
a persones amb discapacitat i no hagin obtingut cap plaça però hagin aconseguit
una puntuació igual o superior a la d’alguna de les aspirants seran incloses pel
seu ordre de puntuació en la llista de persones aprovades.

11.5. En els casos d’empat en la puntuació final, l’ordre s’estableix tenint
en compte la major puntuació a l’apartat 1 del barem de mèrits (experiència pro-
fessional); si persisteix l’empat, l’ordre s’estableix tenint en compte la puntua-
ció total de la fase de concurs; si així i tot continua l’empat, cal resoldre a favor
de la persona aspirant de major edat. Finalment, en cas necessari el Tribunal
resoldria l’empat per sorteig.

12ª.- PUBLICACIÓ DE LA LLISTA D’ASPIRANTS QUE HAN SUPE-
RAT LES PROVES SELECTIVES:

12.1. Una vegada rebuda la llista de persones aspirants seleccionades con-
feccionada pel Tribunal, l’òrgan convocant ha de dictar la resolució per aprovar
la llista d’aspirants que han superat el procés selectiu, que s’ha de publicar en la
intranet i web de la FHLL www.hsll.es, i en el tauler d’anuncis de la FHSLL i
dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears. 

12.2. En el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
data en què es publiqui aquesta resolució en els mateixos llocs de publicació del
paràgraf anterior, les persones aspirants seleccionades i les que figurin en els 5
primers llocs de cada llista complementària han de presentar els documents
següents:

a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o -en el cas de no tenir la
nacionalitat espanyola- d’un document oficial que acrediti la identitat, l’edat i la
nacionalitat. Els familiars que, d’acord amb la base 2.1.a, tenguin dret a partici-
par en el procés selectiu han de presentar una fotocòpia compulsada d’algun
document que acrediti el vincle de parentiu o, si es dóna el cas, del fet de ser
dependents d’aquests familiars.

b) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en aquesta convocatò-
ria o certificat acadèmic que acrediti haver duit a terme tots els estudis per obte-
nir el títol.

c) Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti que té com a mínim el
nivell A de coneixements de català segons el mode previst en la base 2.1.g. Les
persones que hagin superat la prova específica a la qual es refereix la base 5 no
han de presentar cap document.

d) Declaració jurada o promesa de la persona aspirant de no haver estat
separada -mitjançant un expedient disciplinari- del servei de qualsevol servei de
salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, i de no
estar inhabilitada amb caràcter ferm per exercir funcions públiques ni per a la
professió corresponent.

12.3. Si no es presenta la documentació en el termini establert -excepte en
els casos de força major, que han de ser constatats degudament i, si escau, apre-
ciats per l’Administració mitjançant una resolució motivada- o si en examinar
la documentació es dedueix que la persona aspirant no compleix algun dels
requisits, no pot ser nomenada com a personal estatutari, per la qual cosa s’han
d’anul·lar les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi
incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

12.4. Abans d’efectuar el contracte laboral fix, el Servei de Prevenció de
Riscs Laborals de la FHSLL ha d’emetre un certificat que acrediti que la perso-
na aspirant té capacitat funcional per acomplir les tasques del lloc de treball, i
remetre’l a l’òrgan convocant. A l’efecte, la persona aspirant ha de comparèixer

el dia i l’hora en què sigui citada. Si no hi compareix o si del certificat es des-
prèn que no té capacitat funcional, no podrà ser-li expedit el contracte laboral
fix.

13ª.- MODALITAT DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL I
INCORPORACIÓ A LA PLAÇA ADJUDICADA:

13.1 Una vegada acabat el procés selectiu i revisada i conformada la docu-
mentació a què es refereix la base 12, les persones que l’hagin superat ha de ser-
los expedit un contracte laboral fix, subjecte a un període de prova segons nor-
mativa vigent.

13.2. La incorporació a la plaça adjudicada s’ha d’efectuar en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació de persones selec-
cionades. Perden aquest dret les persones que no s’incorporin a la seva destina-
ció en aquest termini, excepte en els casos d’impossibilitat acreditada i aprecia-
da per l’òrgan convocant. Abans de prendre possessió de la plaça, la persona
seleccionada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de feina ni que du a terme
cap activitat en el sector públic de les que comprèn l’article 1 de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administra-
cions públiques. Si du a terme alguna activitat privada -incloses les de caràcter
professional- ho ha de declarar en el termini de 10 dies hàbils comptadors des
de l’endemà de la data de la presa de possessió perquè l’òrgan competent n’a-
cordi la declaració de compatibilitat o d’incompatibilitat.

Annex I
Baremació de mèrits

1. Experiència professional (25 punts)

1.1. Es computa el temps de serveis prestats que les persones aspirants
tenguin reconeguts fins a la data final del termini per presentar sol·licituds de
participació en el procés selectiu, d’acord amb el barem següent:

a) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la
Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa cate-
goria a la qual s’opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,14 punts.

b) Per cada mes de servei prestat ocupant un lloc directiu en institucions
sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut (només es valoren els serveis
prestats si hom té el títol requerit per accedir a la categoria): 0,14 punts.

c) Per cada mes de servei prestat a centres públics no sanitaris de la Unió
Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria
o en places amb el mateix contingut funcional: 0,105 punts.

d) Per cada mes de serveis prestat en institucions sanitàries públiques de
la Unió Europea en una categoria diferent a la categoria a la qual s’opta: 0,07
punts.

1.2. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:
- La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats

que l’integren és de 25 punts.
- Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d’un dels sub-

apartats que l’integren.

2. Formació continuada (15 punts)

2.1. Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jor-
nades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin rela-
cionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s’opta, d’acord
amb els criteris següents:

- Han d’haver estat organitzades o impartides per alguna administració
pública (d’acord amb l’article 2 de la Llei 30/1992) o per alguna universitat,
cosa que ha de constar en el certificat corresponent. En el cas que l’activitat hagi
estat organitzada per una entitat de dret públic conformement amb l’article 2.2
la Llei 30/1992, la persona aspirant ha d’acreditar aquesta condició.

- Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim
de lucre i que s’hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les adminis-
tracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o sub-
vencionades per aquelles, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.

- Activitats duites a terme en virtut dels acords de formació continuada a
les administracions públiques i que estiguin organitzades per qualsevol dels pro-
motors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

2.2. A l’efecte del que disposen els apartats anteriors, es considera que
estan relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s’opta
les activitats relacionades amb les àrees temàtiques següents: juridicoadminis-
trativa; qualitat; prevenció de riscs laborals; informàtica referida a aplicacions
‘ofimàtica de nivell d’usuari; gestió del personal; així com qualsevol altra que
segons el parer del Tribunal estigui relacionada amb les funcions de la catego-
ria.

2.3. Els diplomes o els certificats es valoren així:
a) Quan se n’acrediti l’assistència o l’aprofitament: 0,15 punts per cada
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rèdit.
b) Quan se n’acrediti la impartició: 0,3 punts per cada crèdit.
c) En el cas que en el diploma o en el certificat figuri el nombre d’hores

n lloc dels crèdits, s’atorga un crèdit per cada deu hores. En el cas que figurin
simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats.
En el cas que no s’especifiquin hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.

2.4. La puntuació màxima que es pot obtenir per aquest apartat és de 15
punts.

3. Coneixements orals i escrits de català (5 punts)

Es valoren els certificats expedits per l’Escola Balear d’Administració
Pública i els expedits o homologats per la Direcció General de Política
Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura relacionats amb els nivells de
coneixements que s’indiquen a continuació, fins a una puntuació màxima de 5
punts:

a) Coneixements orals (certificat A): 2 punts.
b) Coneixements elementals (certificat B): 3 punts.
c) Coneixements mitjans (certificat C): 4 punts.
d) Coneixements superiors (certificat D): 5 punts.
Es valora només un certificat. En el cas que hi hagi dubtes sobre la vali-

desa d’algun certificat o sobre la puntuació que cal atorgar-hi, es pot sol·licitar
un informe a la Direcció de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i
Cultura.

Annex II
Recomanacions per tramitar la sol·licitud

1. Formulari

Es recomana emplenar les sol·licituds telemàticament per agilitzar la ges-
tió i evitar possibles errors, seguint les instruccions següents:

- La web de la FHSLL: www.hsll.es, ofereix la possibilitat d’emplenar i
imprimir les sol·licituds telemàticament.

- La persona interessada ha d’emplenar el formulari amb les dades corres-
ponents a cada apartat seguint les instruccions que s’indiquen en el formulari.

- El sistema comprova la coherència de les dades introduïdes, per la qual
cosa indica els errors comesos amb relació a la convocatòria corresponent.

- Si es fa telemàticament solament és necessari emplenar una sol·licitud
encara que l’aspirant es presenti a diverses categories.

La sol·licitud emplenada telemàticament s’ha d’imprimir i conservar per
si els fos requerida en qualsevol moment del procés selectiu.

2. Com pagar els drets d’examen

Abans d’emplenar el formulari de sol·licitud, cal pagar els drets d’examen
en la BANCA MARCH, a favor de la Fundació Hospital Son Llàtzer, al nombre
de compte: 0061 0258 43 0004660115.

Per agilitzar la gestió i evitar possibles errors, és molt important que en el
document d’ingrés en la casella ‘concepte’, s’especifiquin les següents dades:

- OPE 2010
- nº NIF 
- categoria a la qual es presenti d’acord amb els següents codis:
Categoria                               Codi
Auxiliar administratiu      AUXADM
Auxiliar infermeria          AUXENF
PAS                                      PAS
DUE                                    DUE
Fisioterapeuta                      FIS
Comare                               MAT

Exemple: OPE 2010 43111111R AUXADM 

El justificant del pagament dels drets d’examen s’ha de conservar, per si
se’ls requerís en qualsevol moment del procés selectiu i per poder emplenar la
sol·licitud amb el nombre de referència de l’entitat bancària que apareix en el
citat justificant.

CONVOCATÒRIA PER A COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGO-
RIA ‘FISIOTERAPEUTA’ AMB CARÀCTER LABORAL FIX A LA

FUNDACIÓ HOSPITAL SON LLÀTZER.

Amb data 25 de maig de 2010 es va publicar al boib, la intranet i pàgina
web de la Fundació Hospital Son Llàtzer, l’Acord de la Direcció de Gerència
sobre convocatòria pública de places a cobrir per a l’any 2010, en règim laboral
a la Fundació Hospital Son Llàtzer, que inclou, entre d’altres, 7 places de
‘FISIOTERAPEUTA’.

En virtut de les competències que té conferides en matèria de personal,
segons es recull en els seus Estatuts, la Direcció de Gerència de la FHSLL
RESOL aprovar LES BASES que regiran la present convocatòria, 

1ª.- PLACES A COBRIR:

1. Normes generals
1.1. Es convoca un concurs oposició per cobrir 7 places vacants de la cate-

goria ‘FISIOTERAPEUTA’ en règim laboral fix a la FHSLL, d’acord amb la
distribució següent:

a) 4 places per al torn d’accés lliure, 1 de les quals corresponen a la reser-
va per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

b) 3 places per al torn de promoció interna.
1.2. Les places no cobertes en el torn de promoció interna s’incrementa-

ran a les que s’hagin ofert en el torn d’accés lliure.
1.3. Les persones aspirants només poden participar en un dels torns esta-

blerts.
1.4. Les proves selectives es regeixen per aquestes bases de convocatòria

i subsidiàriament per la normativa que hi resulti d’aplicació de la Llei 55/2003,
de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut;
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic; el Decret
24/2009, de 27 de març, pel qual es regula l’exigència de coneixements de llen-
gua catalana en els procediments selectius d’accés i de mobilitat relatius a la
funció pública estatutària i per ocupar llocs de treball que es convoquin en el
sector públic sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; i la resta
de les disposicions que hi resultin aplicables.

1.5. El Gerent ha de resoldre les incidències que se suscitin en el desen-
volupament d’aquesta convocatòria, sense perjudici de les que corresponguin al
Tribunal qualificador segons el que disposa la base 6.5.

2ª.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS:

2.1. Per ser admeses en aquestes proves selectives, les persones aspirants
han de complir els requisits següents:

a) Tenir complits setze anys d’edat i no superar l’edat màxima de jubila-
ció forçosa.

b) Tenir el títol de diplomat universitari en fisioteràpia o d’ATS/DUI espe-
cialista en fisioteràpia. En el cas de les titulacions obtingudes a l’estranger, ha
d’acreditar que estan homologades pel Ministeri d’Educació.

c) Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions que es
derivin del nomenament corresponent.

d) La persona aspirant no ha d’haver estat separada del servei, mitjançant
un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública en
els sis anys anteriors a la convocatòria, ni ha d’estar inhabilitada amb caràcter
ferm per exercir funcions públiques ni per a la professió corresponent.

e) En el cas de les persones que no tenguin la nacionalitat espanyola, la
persona aspirant no ha d’estar inhabilitada per cap sanció o pena per accedir a
funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea, ni ha d’haver estat
separada de cap de les seves administracions ni de cap dels seus serveis públics
en els sis anys anteriors a la convocatòria mitjançant una sanció disciplinària.

f) Acreditar el requisit de coneixements elementals de català, corresponent
al nivell B. Aquests coneixements s’han d’acreditar aportant el títol o el certifi-
cat oficial corresponent expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública o
expedit o homologat per la Direcció general de Política Lingüística de la
Conselleria d’Educació i Cultura, o bé superant una prova específica que acre-
diti el nivell de coneixements que s’exigeix, d’acord amb la base 5.

g) Cal satisfer els drets d’examen per l’import que es detalla en la base
3.7, llevat que es tracti de persones amb una discapacitat igual o superior al 33
%, que estan exemptes de pagar cap dret d’examen.

2.2. Les persones aspirants que concorrin pel sistema de promoció inter-
na han de complir també els requisits següents:

a) Tenir la condició de personal fix de l’Hospital Son llàtzer.
b) Pertànyer a una categoria diferent de la convocada del mateix grup de

classificació o d’un d’inferior.
c) Estar en la situació de servei actiu en la categoria en la qual s’ostenta

la plaça fixa o tenir reserva de plaça en aquesta categoria.
d) Haver prestat servei amb nomenament com personal fix durant dos

anys en la categoria de procedència en la FHSLL.
2.3. Les persones que es presentin pel torn de reserva per a persones amb

discapacitat han de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33
%.

2.4. Els requisits exigits per participar en aquesta convocatòria s’han de
complir en el terme final del termini per presentar-hi sol·licituds i s’han de man-
tenir al llarg de tot el procés selectiu fins a la presa de possessió de la plaça adju-
dicada. En cas contrari, es perdran tots els drets derivats de la convocatòria.
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3ª.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, TERMINI I PAGAMENT DE
DRETS D’ ADMISSIÓ:

3.1. Les persones interessades a participar en aquest procés selectiu han
d’emplenar la sol·licitud per participar en les proves selectives i pagar els drets
d’examen.

3.2. La sol·licitud es pot emplenar per mitjà del tràmit telemàtic publicat
la Web de la FHSLL: www.hsll.es, d’acord amb les recomanacions que es publi-
quen com a annex II d’aquesta resolució. La sol·licitud també es pot emplenar
manualment; per a això està disponible el formulari en format d’imprès en paper
en el Departament de RR.HH. de la FHSLL (entrada per Hospitalització; hora-
ri: de dilluns a divendres de 09:00h. a 14:00h.), Carretera de Manacor, Km. 4 -
07198 Palma de Mallorca-. 

3.3. Les persones aspirants han d’indicar en la sol·licitud les dades
següents:

a) El torn en el qual es presenten a les proves selectives. Si no ho indiquin
seran incloses en el torn d’accés lliure.

b) Les adaptacions de temps o de mitjans que necessitin per participar en
les proves selectives, independentment del torn al qual es presentin.

c) El nivell de coneixements de català que tenen, indicant el número de
registre del certificat o la data de l’homologació.

d) El nombre de referència de l’entitat bancària que apareix en el resguard
acreditatiu del pagament dels drets d’examen.

3.4. Les persones interessades han de registrar la sol·licitud en els casos
següents:

- Quan l’omplin manualment.
- Quan tenguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%.
En aquests casos, la sol·licituds s’ha de presentar en el Registre General

de la FHSLL (entrada per Hospitalització; horari: de dilluns a divendres de
09:00h. a 14:00h.), Carretera de Manacor, Km. 4 -07198 Palma de Mallorca-, o
bé a qualsevol dels llocs o segons les formes que estableix l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administració públi-
ques i del procediment administratiu comú. Les sol·licituds que es presentin a
través de les oficines de Correus han d’anar dins un sobre obert perquè el fun-
cionari de Correus les dati i les segelli abans de certificar-les. Les sol·licituds
subscrites per les persones residents a l’estranger es poden presentar a les repre-
sentacions diplomàtiques o a les oficines consulars espanyoles a l’estranger.

Les persones aspirants han de conservar una còpia del seu exemplar de la
sol·licitud per si els fos requerit en qualsevol moment del procés selectiu.

3.5. No és necessari registrar la sol·licitud si aquesta es tramita telemàti-
cament segons l’annex II d’aquesta convocatòria (i sempre que els aspirants no
tenguin reconeguda una discapacitat, ja que en aquests casos la sol·licitud s’ha
de registrar sempre). 

En aquest cas, les persones aspirants han d’imprimir i conservar el res-
guard que justifica que han presentat la sol·licitud, per si se’ls requerís en qual-
sevol moment del procés selectiu.

3.6. El termini per presentar sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de
la data de publicació de la present convocatòria i conclourà a les 14:00 hores del
dia 15 d’octubre de 2010.

3.7. Els drets d’examen d’aquesta convocatòria són de 25,81 € per a les
persones aspirants del torn d’accés lliure i de 12,90 € per a les persones aspi-
rants del torn de promoció interna. Les que tenguin una discapacitat igual o
superior al 33 % estan exemptes de pagar cap dret d’examen.

S’han d’ingressar a la BANCA MARCH, a favor de la Fundació Hospital
Son Llàtzer, al nombre de compte: 0061 0258 43 0004660115 i d’acord amb les
recomanacions que es publiquen com a annex II d’aquesta resolució.

En tot cas, el justificant del pagament dels drets d’examen s’ha de con-
servar, per si se’ls requerís en qualsevol moment del procés selectiu.

3.8. Les persones aspirants queden vinculades a les dades que hagin fet
constar en la seva sol·licitud i poden sol·licitar que es modifiquin només mit-
jançant un escrit motivat presentat en el termini per registrar les sol·licituds.

Es considerarà el domicili que figuri en la sol·licitud com l’únic vàlid a
efecte de notificacions; seran responsabilitat exclusivament de la persona aspi-
rant els errors en la consignació del domicili i no comunicar qualsevol canvi de
domicili.

3.9. En la sol·licitud -que s’ha d’emplenar degudament- la persona aspi-
rant ha d’esmentar expressament que compleix tots els requisits i les condicions
que s’exigeixen en cada cas.

3.10. En el cas que les persones aspirants hagin de registrar la sol·licitud,
a més, han d’adjuntar els documents següents:

a) El resguard acreditatiu dels drets d’examen, en el qual ha de figurar el
segell de l’entitat bancària que justifiqui que s’ha efectuat el pagament.

b) Les persones que tenguin reconeguda una discapacitat igual o superior
al 33 % han de presentar el certificat que acrediti aquesta circumstància, inde-
pendentment del torn al qual es presentin.

4ª.- ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS:

4.1. Una vegada exhaurit el termini per presentar sol·licituds, es publica-
ran les llistes provisionals de persones admeses i excloses del procés selectiu,
que s’ha de publicar en, la intranet i web de la FHLL www.hsll.es, i en el tauler
d’anuncis de la FHSLL i dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes
Balears. En la llista provisional de persones admeses n’han de figurar el nom,
els llinatges i el DNI. En la llista provisional de persones excloses ha de figurar
també la causa de l’exclusió. Amb la finalitat d’evitar errors i, si es produeixen,
possibilitar que s’esmenin en el termini i en la forma escaients, les persones
aspirants han de comprovar no solament que no figuren en la llista de persones
excloses sinó que, a més, consten en la de persones admeses.

4.2. A partir de l’endemà de la data en què s’hagin publicat els llistats pro-
visionals, les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils per
presentar-hi reclamacions -que no tindran caràcter de recurs- o per esmenar -si
escau- el defecte que hagi motivat l’exclusió. Les reclamacions que es presen-
tin s’han d’entendre rebutjades quan les persones que les hagin presentat no apa-
reguin com a admeses en la resolució amb què es publiquin les llistes definiti-
ves. Les persones que no esmenin els defectes en el termini establert seran
excloses del procés selectiu. Així mateix, les persones que hagin detectat errors
en la consignació de les seves dades personals poden manifestar-ho en aquest
mateix termini. Els errors de fet es poden esmenar en qualsevol moment, d’ofi-
ci o a petició de la persona interessada.

4.3. Una vegada exhaurit el termini al qual es refereix l’apartat anterior,
l’òrgan convocant ha de dictar la resolució per la qual s’aprovin les llistes defi-
nitives de persones admeses i excloses del procés selectiu, que s’ha de publicar
en els mateixos llocs de publicació dels llistats provisionals assenyalats en l’a-
partat 4.1. Contra aquesta resolució i a l’empar del Reial Decret Legislatiu
2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Procediment
Laboral, les persones interessades poden interposar una demanda davant el
Jutjat Social competent, havent efectuat prèviament un intent conciliatori davant
el Tribunal d’Arbitratge y Mediació de les Illes Balears (T.A.M.I.B). 

4.4. Les persones aspirants que es presentin al torn de promoció interna i
no compleixin els requisits específics establerts en la base 2.2 seran incloses en
la llista provisional de persones excloses pel torn. En aquest cas, independent-
ment del dret a esmenar defectes o a presentar reclamacions contra l’exclusió,
les persones aspirants poden pagar els drets d’examen del torn d’accés lliure
dins el termini de deu dies al qual es refereix la base 4.2. Si finalment són inclo-
ses en les llistes definitives de persones aspirants admeses en el torn de promo-
ció interna, tindran dret a sol·licitar que se’ls tornin els drets d’examen del torn
d’accés lliure, d’acord amb el que disposa la base 4.7. Si han estat excloses de
la llista definitiva del torn de promoció interna, seran incloses d’ofici en la llis-
ta definitiva d’ateses pel torn d’accés lliure i podran sol·licitar que se’ls tornin
els drets d’examen del torn de promoció interna d’acord amb el que disposa la
base 4.7.

4.5. Les persones aspirants que, en el torn d’accés lliure o de promoció
interna, optin per la reserva per a persones amb discapacitat i no acreditin que
compleixen els requisits específics establerts en la base 2.3 seran incloses en la
llista provisional de persones excloses. En aquest cas, independentment del dret
a esmenar defectes o a presentar reclamacions contra l’exclusió, les persones
aspirants poden pagar els drets d’examen del torn corresponent dins del termini
de deu dies a què es refereix la base 4.2. Si finalment són incloses en les llistes
definitives de persones aspirants admeses en la reserva per a persones amb dis-
capacitat, tindran dret a sol·licitar que se’ls tornin els drets d’examen abonats,
d’acord amb el que disposa la base 4.7. Si han estat excloses de la reserva per a
persones amb discapacitat, seran incloses d’ofici en la llista definitiva d’ateses
del torn corresponent.

4.6. El fet de figurar en la llista de persones admeses no suposa que es
reconegui que aquestes persones compleixen els requisits exigits en el procedi-
ment que es convoqui a l’empara d’aquestes bases. Si de la documentació que
ha de presentar, d’acord amb la base 12, es desprèn que la persona aspirant no
compleix algun dels requisits, perdrà tots els drets que es puguin derivar de par-
ticipar en aquest procediment.

4.7. És procedent tornar els drets d’examen en els casos en què s’hagi
exclòs la persona aspirant de les proves selectives convocades. La sol·licitud de
devolució s’ha de presentar en el Departament de RR.HH de la FHSLL dins el
termini de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la data en què es
publiqui la llista definitiva de persones excloses, d’acord amb l’article 338
undecies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de
determinades taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.
163, de 24 de desembre de 1998).

5ª.- PROVA ESPECÍFICA DE CATALÀ: 

5.1. Abans que s’iniciïn les proves selectives, les persones aspirants que
no hagin acreditat documentalment els coneixements de català corresponents al
nivell B poden participar en una prova específica per acreditar-los, el resultat de
la qual es qualificarà com a ‘apte/apta’ o ‘no apte / no apta’. La qualificació de
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‘no apte / no apta’ implica que la persona interessada no pot continuar el procés
selectiu.

5.2. Una comissió tècnica designada per l’òrgan convocant ha d’avaluar
la prova. La relació nominal dels seus membres s’ha de publicar en la intranet i
web de la FHLL www.hsll.es, i en el tauler d’anuncis de la FHSLL i dels Serveis
Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears. 

5.3. Juntament amb la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses es publicarà la llista provisional de persones convocades a la prova de
coneixements de català del nivell B. Per a evitar errors i, si se’n produeixen, fer
possible que s’esmenin dins del termini i en la forma procedents, les persones
interessades han de comprovar que figuren correctament en aquesta llista. Les
persones aspirants que tenguin el certificat de coneixements de català que hi
correspongui també han de comprovar que no figuren en aquesta llista de per-
sones convocades a aquesta prova. Si hi figuren, han de sol·licitar que es corre-
geixin els errors detectats en la llista de persones convocades per a la prova de
català en un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de
publicació de la llista.

5.4. La resolució definitiva de persones admeses i excloses de les proves
selectives ha d’indicar també els llocs i les dates en què es farà la prova especí-
fica de coneixements de català. Juntament amb aquesta resolució definitiva s’ha
de publicar la llista definitiva de persones aspirants convocades a la prova de
català. 

5.5. Les persones convocades a la prova de català que tenguin el certificat
acreditatiu del nivell de coneixements exigit en la convocatòria, que ho hagin
al·legat i que no hagin esmenat aquesta deficiència en el termini de deu dies
hàbils establert i, consegüentment, estiguin també incloses en la llista definiti-
va, han de comparèixer el dia de la prova per acreditar el nivell corresponent
aportant algun dels títols o certificats vàlids o fent i superant la prova. En
aquests casos, la comissió tècnica designada per avaluar la prova ha d’admetre
els certificats que aportin les persones aspirants sempre que acreditin el nivell B
i estiguin inclosos dins dels prevists en la base 5.1.

5.6. Quant a les persones aspirants que hagin resultat aptes en la prova
prèvia de coneixements de català corresponent a una de les convocatòries d’o-
ferta pública de places a cobrir en règim laboral en la Fundació Hospital Son
Llàtzer per a l’any 2010, es considerarà que han acreditat aquests coneixements
per participar en les altres convocatòries de la mateixa oferta pública d’ocupa-
ció sempre que s’exigeixi acreditar el mateix nivell de coneixements de català o
un nivell inferior.

6ª.- TRIBUNAL QUALIFICADOR:

6.1. El Tribunal qualificador, que depèn de l’òrgan convocant, és l’òrgan
encarregat de dur a terme el procés selectiu. Actua amb autonomia funcional i
els acords que adopti vinculen l’òrgan del qual depèn, sense perjudici de les
facultats de revisió establertes legalment.

6.2. Tots els membres del Tribunal han de pertànyer-hi a títol individual i
la seva actuació s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat, professionalitat,
objectivitat, agilitat i eficàcia. El Tribunal està integrat per cinc membres titu-
lars i els seus suplents respectius: president/presidenta i quatre vocals -un dels
quals ha de ser designat pel Tribunal com a secretari-, tots nomenats per l’òrgan
convocant. La relació nominal dels seus membres s’ha de publicar en la intra-
net i web de la FHLL www.hsll.es, i en el tauler d’anuncis de la FHSLL i dels
Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears, amb una antelació d’un
mes com a mínim a la data de l’examen.

6.3. Els membres del Tribunal i els assessors s’han d’abstenir d’interve-
nir- hi i ho han de notificar a l’autoritat convocant quan concorrin les circums-
tàncies previstes en l’article 28.2 de la Llei 30/1992. En tot cas, la presidència
pot demanar als membres del Tribunal una declaració expressa de no estar
incursos en cap d’aquestes circumstàncies. Així mateix, les persones aspirants
poden recusar els membres del Tribunal quan concorri alguna d’aquestes cir-
cumstàncies. L’abstenció i la recusació dels membres del Tribunal es regula mit-
jançant els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992 i els articles 22 i 23 de la Llei
3/2003.

6.4. L’actuació del Tribunal s’ha d’ajustar a la Llei 30/1992 quant al fun-
cionament dels òrgans col·legiats. Per constituir-se de manera vàlida amb la
finalitat de dur a terme sessions, deliberacions i adoptar acords cal l’assistència
del president i del secretari -o de qui els substitueixin- i almenys la meitat dels
membres, titulars o suplents indistintament. Els acords han de ser presos per
majoria de vots dels membres presents a cada sessió.

6.5. Corresponen al Tribunal les funcions següents:
a) Determinar de manera concreta el contingut de les proves i la qualifi-

cació.
b) Valorar els mèrits al·legats per les persones aspirants d’acord amb el

barem de mèrits que s’adjunta a aquesta resolució com a annex I.
c) Resoldre els dubtes que sorgeixin en l’aplicació d’aquestes bases i en

la manera d’actuar en els casos no prevists.
d) Adoptar totes les mesures necessàries per garantir que el procés selec-

tiu es desenvolupi de manera correcta.
6.6. En els casos en què justificadament -a causa del volum de les proves

o la dificultat tècnica d’aquestes- sigui aconsellable, el Tribunal pot disposar que
s’incorporin assessors especialistes a les tasques, els quals s’han de limitar a
prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques, i hi tenen veu però no
vot. Aquests assessors han de tenir una titulació acadèmica de nivell igual o
superior a l’ per a l’. La designació d’aquests assessors s’ha de comunicar a l’òr-
gan convocant, que ha de dictar una resolució respecte d’això i ha d’ordenar que
es publiqui en els mateixos llocs de publicació assenyalats en l’apartat 6.2. Així
mateix, el Tribunal pot demanar que es designin col·laboradors per a les tasques
de vigilància, coordinació o altres de semblants que resultin necessàries per al
desenvolupament de les proves selectives.

6.7. A efectes de comunicacions i incidències, el Tribunal té la seu a les
dependències de la Fundació Hospital Son Llàtzer (carretera de Manacor,
Km.4,-07198-Palma de Mallorca.

6.8. Tots els membres del Tribunal, els assessors i el personal col·labora-
dor han de percebre les dietes que els corresponguin per assistir a les sessions,
d’acord amb el que preveu la normativa vigent sobre indemnitzacions per raó
del servei.

6.9. Els membres del Tribunal han de mantenir la confidencialitat i el sigil
professional en tot allò referent a les qüestions tractades a les reunions, de tal
manera que no poden utilitzar fora d’aquestes la informació de què disposin
com a membres del Tribunal referida al procés selectiu per al qual han estat
nomenats.

6.10. Contra els actes que dicti el Tribunal durant el desenvolupament del
procés selectiu no es pot interposar cap recurs, llevat que per la seva naturalesa
puguin ser considerats definitius o de tràmit qualificat, d’acord amb l’article
107.1 de la Llei 30/1992. En aquest cas, i a l’empar del Reial Decret Legislatiu
2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Procediment
Laboral, les persones interessades poden interposar una demanda davant el
Jutjat Social competent, havent efectuat prèviament un intent conciliatori davant
el Tribunal d’Arbitratge y Mediació de les Illes Balears (T.A.M.I.B). 

6.11. Les organitzacions sindicals amb representació en el Comitè
d’Empresa i les seccions sindicals constituïdes en la FHSLL poden exercir en
qualsevol moment funcions de vigilància per vetllar que el procediment selec-
tiu es desenvolupi correctament.

7ª.- SISTEMA SELECTIU:

7.1. El procediment selectiu és el de concurs oposició; per tant, consta
d’una primera fase d’oposició i d’una segona fase de concurs. La qualificació
final s’obté sumant les puntuacions obtingudes en ambdues fases.

7.2. La fase d’oposició consisteix en un sol exercici de caràcter obligato-
ri i eliminatori en el qual cal contestar un qüestionari de tipus test de 88 pre-
guntes més 12 preguntes de reserva -que també cal contestar-, amb quatre res-
postes alternatives, de les quals només una és la correcta. Les preguntes versen
sobre les matèries pròpies del temari que figura en l’annex I de l’acord sobre
convocatòria pública de places a cobrir en règim laboral en la Fundació Hospital
Son Llàtzer per a l’any 2010, del Director Gerent de la Fundació, amb data 11
de maig de 2010, publicat en el BOIB 73 de 15 de maig de 2010. Per al torn de
promoció interna, l’exercici no conté preguntes sobre el contingut dels temes 1
a 7.

7.3. La valoració d’aquesta prova és de 0 a 55 punts; per superar l’exerci-
ci cal assolir la puntuació mínima de 27,5 punts. Cada resposta correcta es valo-
ra amb 0,625 punts. Les respostes errònies es penalitzen amb una quarta part del
valor d’una resposta correcta. Les respostes en blanc i les que contenguin més
d’una alternativa senyalada no es valoren.

7.4. El temps total per fer l’exercici és de 120 minuts, inclosos el corres-
ponent a les preguntes de reserva.

7.5 Per facilitar la presentació d’impugnacions, les persones aspirants
poden conservar el qüestionari de preguntes.

7.6. La fase de concurs consisteix en la valoració dels mèrits que les per-
sones aspirants acreditin, referits al darrer dia del termini per presentar sol·lici-
tuds. De la valoració, se n’encarrega el mateix Tribunal i ha d’aplicar-hi els
barems que es publiquen com a annex I.

7.7. La puntuació màxima possible que es pot obtenir en la fase de con-
curs és de 45 punts. En cap cas la puntuació obtinguda en la fase de concurs pot
aplicar-se per assolir la puntuació mínima de la fase d’oposició.

8ª.- DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES:

8.1. En la resolució amb què es publiqui la llista definitiva de persones
admeses i excloses de les proves selectives, l’òrgan convocant ha d’establir la
data, l’hora i el lloc en què es durà a terme l’exercici de la fase d’oposició.
Aquesta resolució s’ha de publicar en la intranet i web de la FHLL www.hsll.es,
i en el tauler d’anuncis de la FHSLL i dels Serveis Centrals del Servei de Salut
de les Illes Balears.
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8.2. En el termini dels dos dies hàbils següents a l’exercici, el Tribunal ha
de publicar les respostes correctes en els mateixos llocs de publicació del parà-
graf anterior. Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils a
partir de l’endemà de la data de publicació de les respostes correctes per plan-
tejar-hi impugnacions fonamentades contra les preguntes formulades o les res-
postes del Tribunal. Aquestes impugnacions s’han d’adreçar a la seu del
Tribunal documentades degudament.

8.3. Una vegada exhaurit el termini per presentar-hi impugnacions, el
Tribunal disposa de set dies hàbils per fer públiques -en els llocs indicats en el
paràgraf anterior- les qualificacions de les persones aspirants que hagin fet l’e-
xercici, en les quals ha d’indicar les preguntes anul·lades pel Tribunal basant-se
en les impugnacions presentades.

8.4. El Tribunal ha de respectar els principis d’igualtat, objectivitat i trans-
parència durant tot el procés selectiu, per la qual cosa ha d’adoptar les mesures
oportunes per garantir que tots els exercicis de l’oposició siguin corregits sense
conèixer la identitat dels examinands. El Tribunal ha d’excloure els examinands
en els fulls d’examen dels quals figurin noms, marques o signes que permetin
conèixer-ne la identitat. Així mateix, el Tribunal ha d’adoptar les mesures neces-
sàries per evitar que s’utilitzi qualsevol mitjà -inclosos els electrònics- durant
les proves que pugui desvirtuar l’aplicació dels principis d’igualtat, mèrit i capa-
citat, així com per garantir la transparència de les proves selectives.

8.5. Els examinands poden triar respondre l’exercici en qualsevol de les
dues llengües oficials de les Illes Balears. A aquest efecte, han d’indicar en la
sol·licitud per participar en el procés selectiu l’ amb què volen fer la prova.

8.6. En el dia assenyalat per participar en l’exercici, els examinands han
de presentar el seu document nacional d’identitat, el passaport o algun document
oficial que acrediti la seva identitat. En qualsevol moment el Tribunal pot reque-
rir un examinand que acrediti la seva identitat.

8.7. Els examinands seran convocats per a cada exercici en crida única i
seran exclosos de les proves selectives els que no hi compareguin.

8.8. El Tribunal ha d’establir a l’exercici les adaptacions de temps i de
mitjans per als examinands amb discapacitat que ho hagin expressat en la
sol·licitud de participació i que el Tribunal consideri necessàries. A aquest efec-
te, el Tribunal pot demanar l’assessorament del Servei de Prevenció de Riscs
Laborals de la FHSLL. Les adaptacions no han de desvirtuar el caràcter de les
proves, la finalitat de les quals és valorar l’aptitud de les persones aspirants per
a les funcions pròpies de la plaça a la qual optin.

8.9. Si en qualsevol moment del procés selectiu el Tribunal s’assabenta o
té dubtes fonamentats que algun dels examinands no compleix algun dels requi-
sits exigits en la convocatòria, li pot requerir els documents que acreditin que el
compleix. En el cas que no quedi acreditat, el Tribunal -amb l’audiència prèvia
de l’examinand- ha d’elevar a l’òrgan convocant una proposta motivada per
excloure’l del procés selectiu, amb la qual li informi de les inexactituds o les fal-
sedats consignades per l’examinand en la sol·licitud d’admissió a les proves
selectives. En aquest cas, mentre l’òrgan convocant no dicti la resolució corres-
ponent la persona aspirant pot continuar participant condicionalment en el pro-
cés selectiu. Contra la resolució d’exclusió del procés selectiu -que exhaureix la
via administrativa-, la persona interessada pot interposar-hi, a l’empar del Reial
Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Procediment Laboral, una demanda davant el Jutjat Social competent, havent
efectuat prèviament un intent conciliatori davant el Tribunal d’Arbitratge y
Mediació de les Illes Balears (T.A.M.I.B). 

9ª.- LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA
FASE D’OPOSICIÓ:

9.1. Una vegada finalitzat l’exercici de la fase d’oposició i resoltes les
al·legacions, el Tribunal ha de fer pública - en la intranet, web de la FHSLL:
www.hsll.es i en el tauler d’anuncis de la seu del Tribunal i dels Serveis Centrals
del Servei de Salut de les Illes Balears- la llista de persones que l’hagin superat
referida a cadascun dels torns. Aquesta llista ha d’incloure el nom i els llinatges,
el DNI i la puntuació obtinguda.

9.2. Superen la fase d’oposició totes les persones que hagin aprovat l’e-
xercici.

9.3. La puntuació final de la fase d’oposició de cada persona aspirant s’ha
de correspondre amb la puntuació obtinguda en l’exercici. La puntuació màxi-
ma possible per a tota la fase d’oposició és de 55 punts.

10ª.- FASE DE CONCURS: VALORACIÓ DE MÈRITS

10.1. Dins un termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
data de publicació de la llista de persones aprovades en la fase d’oposició,
aquestes han d’acreditar els mèrits que s’indiquen a l’annex I per a la fase de
concurs presentant els documents originals o fotocòpies compulsades en el
Registre General de la FHSLL, o segons la forma establerta en l’article 38.4 de
la Llei 30/1992.

10.2. Els mèrits s’han d’acreditar i valorar sempre amb referència al final

del termini per presentar sol·licituds de participació en el procés selectiu es a dir
dia 15 d’octubre de 2010. No es valoraran els mèrits que no hagin estat presen-
tats en la forma establerta en aquest termini. En el supòsit que, una vegada
sol·licitada l’acreditació de mèrits, no s’hagi rebut a temps el certificat sol·lici-
tat, les persones aspirants han d’adjuntar una fotocòpia compulsada d’aquesta
sol·licitud, en la qual ha de figurar llegible el segell de registre d’entrada, sense
perjudici que posteriorment -una vegada emès el certificat requerit- l’hagin d’a-
portar per unir-lo a l’expedient.

10.3. El Tribunal pot requerir a les persones aspirants qualsevol tipus d’a-
clariment sobre la documentació presentada. Si no s’atén el requeriment no es
valorarà el mèrit corresponent, ja que el Tribunal només ha de valorar o dema-
nar aclariments sobre els mèrits al·legats en temps i forma per les persones aspi-
rants. També pot demanar una còpia traduïda per un traductor jurat respecte dels
mèrits acreditats mitjançant documents redactats en un idioma diferent als ofi-
cials de les Illes Balears.

10.4. Una vegada finalitzada la valoració dels mèrits, el Tribunal ha de fer
pública -en la intranet, web de la FHSLL: www.hsll.es i en el tauler d’anuncis
de la seu del Tribunal i dels Serveis Centrals dels Serveis de Salut - la llista pro-
visional de puntuacions obtingudes en la fase de concurs referida a cadascun
dels torns. Les persones aspirants disposen d’un termini de 7 dies hàbils per pre-
sentar al·legacions relatives a la puntuació de la fase de concurs. Una vegada
exhaurit aquest termini i resoltes les al·legacions, el Tribunal ha de fer pública -
als llocs indicats més amunt- la llista definitiva de puntuacions obtingudes en la
fase de concurs referida a cadascun dels torns.

11ª.- RESOLUCIÓ DEL CONCURS OPOSICIÓ:

11.1. Una vegada finalitzat el procés selectiu, el Tribunal ha de fer públi-
ca -als llocs indicats a la base 10.5- la llista d’aspirants que han superat el pro-
cés selectiu referida a cadascun dels torns i ha d’elevar-la a l’òrgan convocant.
Aquesta llista ha de contenir com a màxim tantes persones aprovades com pla-
ces es convoquen.

11.2. Per tal d’assegurar que es cobreixen totes les places convocades,
quan es produeixin renúncies o quan, d’acord amb la base 12, es desprengui que
alguna de les persones seleccionades no compleix els requisits per a subscriure
un contracte laboral fix, el Tribunal també ha de publicar als llocs indicats més
amunt una llista complementària de les persones aspirants que segueixin per
puntuació a les proposades. Aquesta llista també ha de ser elevada a l’òrgan con-
vocant.

11.3. L’ordre final de prelació de les persones aspirants que resultin selec-
cionades en el procediment de concurs oposició és determinat per la suma de les
puntuacions de la fase d’oposició i de la fase de concurs.

11.4. Les persones aspirants que hagin participat mitjançant la reserva per
a persones amb discapacitat i no hagin obtingut cap plaça però hagin aconseguit
una puntuació igual o superior a la d’alguna de les aspirants del seu mateix torn
seran incloses pel seu ordre de puntuació en la llista de persones aprovades del
torn corresponent.

11.5. En els casos d’empat en la puntuació final, l’ordre s’estableix tenint
en compte la major puntuació a l’apartat 1 del barem de mèrits (experiència pro-
fessional); si persisteix l’empat, l’ordre s’estableix tenint en compte la puntua-
ció total de la fase de concurs; si així i tot continua l’empat, cal resoldre a favor
de la persona aspirant de major edat. Finalment, en cas necessari el Tribunal
resoldria l’empat per sorteig.

12ª.- PUBLICACIÓ DE LA LLISTA D’ASPIRANTS QUE HAN SUPE-
RAT LES PROVES SELECTIVES:

12.1. Una vegada rebuda la llista de persones aspirants seleccionades con-
feccionada pel Tribunal, l’òrgan convocant ha de dictar la resolució per aprovar
la llista d’aspirants que han superat el procés selectiu, que s’ha de publicar en la
intranet i web de la FHLL www.hsll.es, i en el tauler d’anuncis de la FHSLL i
dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears. 

12.2. En el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
data en què es publiqui aquesta resolució en els mateixos llocs de publicació del
paràgraf anterior, les persones aspirants seleccionades i les que figurin en els 2
primers llocs de cada llista complementària han de presentar els documents
següents:

a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o -en el cas de no tenir la
nacionalitat espanyola- d’un document oficial que acrediti la identitat, l’edat i la
nacionalitat. Els familiars que, d’acord amb la base 2.1.a, tenguin dret a partici-
par en el procés selectiu han de presentar una fotocòpia compulsada d’algun
document que acrediti el vincle de parentiu o, si es dóna el cas, del fet de ser
dependents d’aquests familiars.

b) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en aquesta convocatò-
ria o certificat acadèmic que acrediti haver duit a terme tots els estudis per obte-
nir el títol.

c) Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti que té com a mínim el
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nivell B de coneixements de català segons el mode previst en la base 2.1.g. Les
persones que hagin superat la prova específica a la qual es refereix la base 5 no
han de presentar cap document.

d) Declaració jurada o promesa de la persona aspirant de no haver estat
separada -mitjançant un expedient disciplinari- del servei de qualsevol servei de
salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, i de no
estar inhabilitada amb caràcter ferm per exercir funcions públiques ni per a la
professió corresponent.

12.3. Si no es presenta la documentació en el termini establert -excepte en
els casos de força major, que han de ser constatats degudament i, si escau, apre-
ciats per l’Administració mitjançant una resolució motivada- o si en examinar
la documentació es dedueix que la persona aspirant no compleix algun dels
requisits, no pot ser nomenada com a personal estatutari, per la qual cosa s’han
d’anul·lar les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi
incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

12.4. Abans d’efectuar el contracte laboral fix, el Servei de Prevenció de
Riscs Laborals de la FHSLL ha d’emetre un certificat que acrediti que la perso-
na aspirant té capacitat funcional per acomplir les tasques del lloc de treball, i
remetre’l a l’òrgan convocant. A l’efecte, la persona aspirant ha de comparèixer
el dia i l’hora en què sigui citada. Si no hi compareix o si del certificat es des-
prèn que no té capacitat funcional, no podrà ser-li expedit el contracte laboral
fix.

13ª.-MODALITAT DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL I
INCORPORACIÓ A LA PLAÇA ADJUDICADA:

13.1 Una vegada acabat el procés selectiu i revisada i conformada la docu-
mentació a què es refereix la base 12, les persones que l’hagin superat ha de ser-
los expedit un contracte laboral fix, subjecte a un període de prova segons nor-
mativa vigent.

13.2. La incorporació a la plaça adjudicada s’ha d’efectuar en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació de persones selec-
cionades. Perden aquest dret les persones que no s’incorporin a la seva destina-
ció en aquest termini, excepte en els casos d’impossibilitat acreditada i aprecia-
da per l’òrgan convocant. Abans de prendre possessió de la plaça, la persona
seleccionada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de feina ni que du a terme
cap activitat en el sector públic de les que comprèn l’article 1 de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administra-
cions públiques. Si du a terme alguna activitat privada -incloses les de caràcter
professional- ho ha de declarar en el termini de 10 dies hàbils comptadors des
de l’endemà de la data de la presa de possessió perquè l’òrgan competent n’a-
cordi la declaració de compatibilitat o d’incompatibilitat.

Annex I
Baremació de mèrits

1. Experiència professional (25 punts)

1.1. Es computa el temps de serveis prestats que les persones aspirants
tenguin reconeguts fins a la data final del termini per presentar sol·licituds de
participació en el procés selectiu, d’acord amb el barem següent:

a) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la
Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa cate-
goria a la qual s’opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,14 punts.

b) Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de coo-
peració internacional per al desenvolupament o en programes d’ajuda humani-
tària fent-hi les funcions pròpies de la categoria a la qual s’opta: 0,14 punts.

c) Per cada mes de servei prestat ocupant un lloc directiu en institucions
sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut (només es valoren els serveis
prestats si hom té el títol requerit per accedir a la categoria): 0,14 punts.

d) Per cada mes de servei prestat a centres públics no sanitaris de la Unió
Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria
o en places amb el mateix contingut funcional: 0,105 punts.

e) Per cada mes de serveis prestat en institucions sanitàries públiques de
la Unió Europea en una categoria diferent a la categoria a la qual s’opta: 0,07
punts.

1.2. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:
- La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats

que l’integren és de 25 punts.
- Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d’un dels sub-

apartats que l’integren.

2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement
(15 punts)

La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels apartats de
formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement és de 15

punts, d’acord amb els barems següents:
2.1. Formació continuada
2.1.1. Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les

jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin rela-
cionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s’opta, d’acord
amb els criteris següents:

a) Activitats formatives en ciències de la salut posteriors a l’1 de gener de
2004 (es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques
següents):

- Han d’estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les
Professions Sanitàries -tant l’estatal com qualsevol de les autonòmiques- o pels
consells generals de col·legis oficials que, en virtut d’un conveni, tenguin enco-
manada la funció d’acreditació. L’acreditació ha de complir els criteris de la nor-
mativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut
en els materials de promoció o certificació d’assistència d’aquesta activitat, per
la qual cosa han de constar-hi de manera conjunta el logotip, el text i el nombre
de crèdits.

- Han d’haver estat impartides per alguna universitat, cosa que ha de cons-
tar en el certificat corresponent.

b) Activitats formatives en ciències de la salut anteriors a l’1 de gener de
2004 i la resta de les activitats formatives, independentment de la data (es valo-
ren sempre que compleixin alguna de les característiques següents):

- Han d’estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les
Professions Sanitàries -tant l’estatal com qualsevol de les autonòmiques- o pels
consells generals de col·legis oficials que, en virtut d’un conveni, tenguin enco-
manada la funció d’acreditació. L’acreditació ha de complir els criteris de la nor-
mativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut
en els materials de promoció o certificació d’assistència d’aquesta activitat, per
la qual cosa han de constar-hi de manera conjunta el logotip, el text i el nombre
de crèdits.

- Han d’haver estat organitzades o impartides per alguna administració
pública (d’acord amb l’article 2 de la Llei 30/1992) o per alguna universitat,
cosa que ha de constar en el certificat corresponent. En el cas que l’activitat hagi
estat organitzada per una entitat de dret públic conformement amb l’article 2.2
la Llei 30/1992, la persona aspirant ha d’acreditar aquesta condició.

- Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim
de lucre i que s’hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les adminis-
tracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o sub-
vencionades per aquelles, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.

- Activitats duites a terme en virtut dels acords de formació continuada a
les administracions públiques i que estiguin organitzades per qualsevol dels pro-
motors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

2.1.2. A l’efecte del que disposen els apartats anteriors, es puntualitzen els
aspectes següents:

a) Les activitats formatives en ciències de la salut són les relacionades
amb les àrees temàtiques següents: salut pública, recerca, pràctica clínica, ges-
tió sanitària i qualitat, i docència.

b) Quant a la resta de les activitats formatives, es tracta de les relaciona-
des amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscs laborals; sistemes
d’informació, informàtica referida a aplicacions d’ofimàtica de nivell d’usuari i
programes informàtics aplicats a la recerca en ciències de la salut; aspectes orga-
nitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol, o orien-
tació psicològica; i qualsevol altra que segons el Tribunal estigui relacionada
amb les funcions de la categoria la qual s’opta.

2.1.3. Els diplomes o els certificats es valoren a raó de 0,1 punts per crè-
dit. En el cas que en el diploma o en el certificat figuri el nombre d’hores en lloc
dels crèdits, s’atorga un crèdit per cada deu hores. En el supòsit que figurin
simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats.
En el cas que no s’especifiquin hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.

2.2. Formació postgraduada
Es valoren a raó de 0,05 punts per cada crèdit els títols de màsters oficials

universitaris i els títols universitaris propis de postgrau (expert universitari,
especialista universitari i màster universitari) que estiguin relacionats directa-
ment amb el contingut de la categoria a la qual s’opta.

2.3. Docència
- Per cada crèdit o per cada deu hores com a docent en qualsevol de les

activitats formatives a les quals es refereix l’apartat 2.1i 2.2: 0,2 punts.
- Per la tutorització de pràctiques clíniques de la categoria a la qual s’op-

ta: 0,015 punts per cada deu hores.
2.4. Activitats científiques i de difusió del coneixement
2.4.1. Publicacions científiques
a) Llibres de caràcter científic, relacionats directament amb el contingut

de la categoria a la qual s’opta i que continguin ISBN i dipòsit legal:
- Per cada llibre complet: primer autor = 1 punt; la resta d’autors = 0,5

punts.
- Per cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior: primer autor = 0,3

punts; la resta d’autors = 0,15 punts (màxim tres capítols per llibre).
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- En el cas que el criteri seguit per citar els autors sigui l’ordre alfabètic,
tots els autors es valoren amb la puntuació corresponent a un primer autor.

b) Articles publicats en alguna revista de caràcter científic relacionats
directament amb el contingut de la categoria a la qual s’opta:

- Per cada publicació en una revista de tiratge internacional: primer autor
= 0,10 punts; la resta d’autors = 0,05 punts.

- Per cada publicació en una revista de tiratge estatal: primer autor = 0,05
punts; la resta d’autors = 0,025 punts.

- En el cas que el criteri seguit per citar els autors sigui l’ordre alfabètic,
tots els autors es valoren amb la puntuació corresponent a un primer autor.

c) Ponències i comunicacions
- Per cada ponència presentada en congressos o reunions científiques rela-

cionada directament amb el contingut de la categoria a la qual s’opta:
- Congrés o reunió científica d’àmbit internacional: 0,10 punts.
- Congrés o reunió científica d’àmbit estatal o autonòmic: 0,05 punts.
- Per cada comunicació o pòster presentat en congressos o reunions cien-

tífiques i que estigui relacionat directament amb el contingut de la categoria a la
qual s’opta:

- Congrés o reunió científica d’àmbit internacional: 0,05 punts.
- Congrés o reunió científica d’àmbit estatal o autonòmic: 0,025 punts.
d) Recerca
- Per premis de recerca atorgats per societats científiques, organismes ofi-

cials o entitats sense ànim de lucre registrades degudament i entre les finalitats
de les quals estigui la recerca, sempre que els premis estiguin relacionats amb el
programa de matèries que regeix les proves selectives:

- Per cada premi d’àmbit internacional: 1 punt.
- Per cada premi d’àmbit estatal: 0,50 punts.
- Per cada premi d’àmbit autonòmic: 0,25 punts.
- Per cada participació en projectes de recerca finançats per organismes

públics:
- Com a investigador principal: 0,50 punts.
- Com a investigador col·laborador: 0,25 punts.

3. Coneixements orals i escrits de català (5 punts)

Es valoren els certificats expedits per l’Escola Balear d’Administració
Pública i els expedits o homologats per la Direcció General de Política
Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura relacionats amb els nivells de
coneixements que s’indiquen a continuació, fins a una puntuació màxima de 5
punts:

a) Coneixements elementals (certificat B): 3 punts.
b) Coneixements mitjans (certificat C): 4 punts.
c) Coneixements superiors (certificat D): 5 punts.
Es valora només un certificat. En el cas que hi hagi dubtes sobre la vali-

desa d’algun certificat o sobre la puntuació que cal atorgar-hi, es pot sol·licitar
un informe a la Direcció de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i
Cultura.

Annex II
Recomanacions per tramitar la sol·licitud

1. Formulari

Es recomana emplenar les sol·licituds telemàticament per agilitzar la ges-
tió i evitar possibles errors, seguint les instruccions següents:

- La web de la FHSLL: www.hsll.es, ofereix la possibilitat d’emplenar i
imprimir les sol·licituds telemàticament.

- La persona interessada ha d’emplenar el formulari amb les dades corres-
ponents a cada apartat seguint les instruccions que s’indiquen en el formulari.

- El sistema comprova la coherència de les dades introduïdes, per la qual
cosa indica els errors comesos amb relació a la convocatòria corresponent.

- Si es fa telemàticament solament és necessari emplenar una sol·licitud
encara que l’aspirant es presenti a diverses categories.

La sol·licitud emplenada telemàticament s’ha d’imprimir i conservar per
si els fos requerida en qualsevol moment del procés selectiu.

2. Com pagar els drets d’examen

Abans d’emplenar el formulari de sol·licitud, cal pagar els drets d’examen
en la BANCA MARCH, a favor de la Fundació Hospital Son Llàtzer, al nombre
de compte: 0061 0258 43 0004660115.

Per agilitzar la gestió i evitar possibles errors, és molt important que en el
document d’ingrés en la casella ‘concepte’, s’especifiquin les següents dades:

- OPE 2010
- nº NIF 
- categoria a la qual es presenti d’acord amb els següents codis:
Categoria                                  Codi

Auxiliar administratiu         AUXADM
Auxiliar infermeria              AUXENF
PAS                                         PAS
DUE                                       DUE
Fisioterapeuta                         FIS
Comare                                  MAT

Exemple: OPE 2010 43111111R AUXADM 

El justificant del pagament dels drets d’examen s’ha de conservar, per si
se’ls requerís en qualsevol moment del procés selectiu i per poder emplenar la
sol·licitud amb el nombre de referència de l’entitat bancària que apareix en el
citat justificant.

CONVOCATÒRIA PER A COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGO-
RIA AUXILIAR ADMINISTRATIU AMB CARÀCTER LABORAL FIX EN

LA FUNDACIÓ HOSPITAL SÓN LLÀTZER. 

Amb data 25 de maig de 2010 va ser publicat en el boib, la intranet i pàgi-
na web de la Fundació Hospital Són Llàtzer, l’Acord de la Direcció de Gerència
sobre convocatòria pública de places a cobrir en l’any 2010, pel règim laboral
en la Fundació Hospital Són Llàtzer, que inclou, entre unes altres, 25 places d’
AUXILIAR ADMINISTRATIU. 

En virtut de les competències que té conferides en matèria de personal,
segons es recull en els seus Estatuts, la Direcció de Gerència de la FHSLL
RESOL aprovar LES BASES que regiran la present convocatòria,

1ª.- PLACES A COBRIR:

1. Normes generals
1.1. Es convoca un concurs oposició per a cobrir 25 places vacants de la

categoria AUXILIAR ADMINISTRATIU en règim laboral fix en la FHSLL,
d’acord amb la distribució següent:

a) 13 places per al torn d’accés lliure, 1 de les quals correspon a la reser-
va per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

b) 12 places per al torn de promoció interna, 1 de les quals correspon a la
reserva per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. 

1.2. Les places no cobertes en el torn de promoció interna s’incrementa-
ran a les ofertes en el torn d’accés lliure. 

1.3. Les persones aspirants solament poden participar en un dels torns
establerts. 

1.4. Les proves selectives es regeixen per aquestes bases de convocatòria
i subsidiàriament per la normativa que hi resulti d’aplicació de la Llei 55/2003,
de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut;
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic; el Decret
24/2009, de 27 de març, pel qual es regula l’exigència de coneixements de llen-
gua catalana en els procediments selectius d’accés i de mobilitat relatius a la
funció pública estatutària i per ocupar llocs de treball que es convoquin en el
sector públic sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; i la resta
de les disposicions que hi resultin aplicables.

1.5. El Gerent ha de resoldre les incidències que se suscitin en el desen-
volupament d’aquesta convocatòria, sense perjudici de les quals corresponguin
al Tribunal qualificador segons el que disposa la base 6.5.

2ª.- REQUISITS DELS ASPIRANTS:

2.1. Per a ser admeses a aquestes proves selectives, les persones aspirants
han de complir els requisits següents:

a) Tenir complits setze anys d’edat i no excedir l’edat màxima de jubila-
ció forçosa.

b) Tenir el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria
(LOE), graduat/graduada en educació secundària (LOGSE), graduat/graduada
escolar (Llei 14/1970), batxiller elemental (Pla 1957) i tècnic auxiliar. En el cas
de les titulacions obtingudes en l’estranger, ha d’acreditar que estan homologa-
des pel Ministeri d’Educació.

c) Tenir la capacitat funcional necessària per a ocupar les funcions que es
derivin del nomenament corresponent. 

d) La persona aspirant no ha d’haver estat separada del servei, mitjançant
un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública en
els sis anys anteriors a la convocatòria, ni ha d’estar inhabilitada amb caràcter
ferm per a exercir funcions públiques ni per a la professió corresponent.

e) En el cas de les persones que no tenguin la nacionalitat espanyola, la
persona aspirant no ha d’estar inhabilitada per sanció o pena per a accedir a fun-
cions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea, ni ha d’haver estat sepa-
rada de cap de les seves administracions ni cap dels seus serveis públics en els
sis anys anteriors a la convocatòria mitjançant una sanció disciplinària. 
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f) Acreditar el requisit de coneixements orals de català, corresponent al
nivell A. Aquests coneixements han d’acreditar-se aportant el títol o el certificat
oficial corresponent expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública o
expedit o homologat per la Direcció general de Política Lingüística de la
Conselleria d’Educació i Cultura, o bé superant una prova específica que acre-
diti el nivell de coneixements que s’exigeix, d’acord amb la base 5 . 

g) Cal satisfer els drets d’examen per l’import que es detalla en la base
3.7, tret que es tracti de persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %,
que estan exemptes de pagar tels drets d’examen.

2.2. Les persones aspirants que concorrin pel sistema de promoció inter-
na han de complir també els requisits següents:

a) Tenir la condició de personal laboral fix en la FHSLL.
b) Pertànyer a una categoria distinta de la convocada del mateix grup de

classificació o d’un inferior.
c) Estar en la situació de servei actiu en la categoria en la qual s’ostenta

la plaça fixa o tenir reserva de plaça en aquesta categoria.
d) Haver prestat servei com personal laboral fix durant dos anys en la

categoria de procedència en la FHSLL.
2.3. Les persones que es presentin pel torn de reserva per a persones amb

discapacitat han de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33
%. 

2.4. Els requisits exigits per a participar en aquesta convocatòria han de
complir-se en el terme final del termini per a presentar sol·licituds i han de man-
tenir-se al llarg de tot el procés selectiu fins a la presa de possessió de la plaça
adjudicada. En cas contrari es perdran tots els drets derivats de la convocatòria.

3ª.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, TERMINI I PAGAMENT DE
DRETS D’ ADMISSIÓ:

3.1. Les persones interessades a participar en aquest procés selectiu han
d’emplenar la sol·licitud per participar en les proves selectives i pagar els drets
d’examen.

3.2. La sol·licitud es pot emplenar per mitjà del tràmit telemàtic publicat
la Web de la FHSLL: www.hsll.es, d’acord amb les recomanacions que es publi-
quen com a annex II d’aquesta resolució. La sol·licitud també es pot emplenar
manualment; per a això està disponible el formulari en format d’imprès en paper
en el Departament de RR.HH. de la FHSLL (entrada per Hospitalització; hora-
ri: de dilluns a divendres de 09:00h. a 14:00h.), Carretera de Manacor, Km. 4 -
07198 Palma de Mallorca-. 

3.3. Les persones aspirants han d’indicar en la sol·licitud les dades
següents:

a) El torn en el qual es presenten a les proves selectives. Si no ho indiquin
seran incloses en el torn d’accés lliure.

b) Les adaptacions de temps o de mitjans que necessitin per participar en
les proves selectives, independentment del torn al qual es presentin.

c) El nivell de coneixements de català que tenen, indicant el número de
registre del certificat o la data de l’homologació.

d) El nombre de referència de l’entitat bancària que apareix en el resguard
acreditatiu del pagament dels drets d’examen.

3.4. Les persones interessades han de registrar la sol·licitud en els casos
següents:

- Quan l’omplin manualment.
- Quan tenguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%.
En aquests casos, la sol·licituds s’ha de presentar en el Registre General

de la FHSLL (entrada per Hospitalització; horari: de dilluns a divendres de
09:00h. a 14:00h.), Carretera de Manacor, Km. 4 -07198 Palma de Mallorca-, o
bé a qualsevol dels llocs o segons les formes que estableix l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administració públi-
ques i del procediment administratiu comú. Les sol·licituds que es presentin a
través de les oficines de Correus han d’anar dins un sobre obert perquè el fun-
cionari de Correus les dati i les segelli abans de certificar-les. Les sol·licituds
subscrites per les persones residents a l’estranger es poden presentar a les repre-
sentacions diplomàtiques o a les oficines consulars espanyoles a l’estranger.

Les persones aspirants han de conservar una còpia del seu exemplar de la
sol·licitud per si els fos requerit en qualsevol moment del procés selectiu.

3.5. No és necessari registrar la sol·licitud si aquesta es tramita telemàti-
cament segons l’annex II d’aquesta convocatòria (i sempre que els aspirants no
tenguin reconeguda una discapacitat, ja que en aquests casos la sol·licitud s’ha
de registrar sempre). 

En aquest cas, les persones aspirants han d’imprimir i conservar el res-
guard que justifica que han presentat la sol·licitud, per si se’ls requerís en qual-
sevol moment del procés selectiu.

3.6. El termini per presentar sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de
la data de publicació de la present convocatòria i conclourà a les 14:00 hores del
dia 15 d’octubre de 2010.

3.7. Els drets d’examen d’aquesta convocatòria són de 12,89 € per a les
persones aspirants del torn d’accés lliure i de 6,45 € per a les persones aspirants

del torn de promoció interna. Les que tenguin una discapacitat igual o superior
al 33 % estan exemptes de pagar cap dret d’examen.

S’han d’ingressar a la BANCA MARCH, a favor de la Fundació Hospital
Son Llàtzer, al nombre de compte: 0061 0258 43 0004660115 i d’acord amb les
recomanacions que es publiquen com a annex II d’aquesta resolució.

En tot cas, el justificant del pagament dels drets d’examen s’ha de con-
servar, per si se’ls requerís en qualsevol moment del procés selectiu.

3.8. Les persones aspirants queden vinculades a les dades que hagin fet
constar en la seva sol·licitud i poden sol·licitar que es modifiquin només mit-
jançant un escrit motivat presentat en el termini per registrar les sol·licituds.

Es considerarà el domicili que figuri en la sol·licitud com l’únic vàlid a
efecte de notificacions; seran responsabilitat exclusivament de la persona aspi-
rant els errors en la consignació del domicili i no comunicar qualsevol canvi de
domicili.

3.9. En la sol·licitud -que s’ha d’emplenar degudament- la persona aspi-
rant ha d’esmentar expressament que compleix tots els requisits i les condicions
que s’exigeixen en cada cas.

3.10. En el cas que les persones aspirants hagin de registrar la sol·licitud,
a més, han d’adjuntar els documents següents:

a) El resguard acreditatiu dels drets d’examen, en el qual ha de figurar el
segell de l’entitat bancària que justifiqui que s’ha efectuat el pagament.

b) Les persones que tenguin reconeguda una discapacitat igual o superior
al 33 % han de presentar el certificat que acrediti aquesta circumstància, inde-
pendentment del torn al qual es presentin.

4ª.- ADMISIO DE LES PERSONES ASPIRANTS:

4.1. Una vegada esgotat el termini per a presentar sol·licituds, l’òrgan con-
vocant, ha de dictar la resolució per la qual s’aprovin les llistes provisionals de
persones admeses i excloses del procés selectiu, que ha de publicar-se, en la
intranet i web de la FHLL www.hsll.es, i en el tauler d’anuncis de la FHSLL i
en els serveis centrals del Servei de Salut dels Illes Balears. En la llista provi-
sional de persones admeses han de figurar el seu nom, cognoms i DNI. En la
llista provisional de persones excloses ha de figurar també la causa de l’exclu-
sió. Amb la finalitat d’evitar errors i, si es produeixen, possibilitar que es corre-
geixin en el termini i en la forma procedents, les persones aspirants han de com-
provar no només que no figuren en la llista de persones excloses sinó que, a més,
consten en la de persones admeses.

4.2. A partir de l’endemà a la data de publicació dels llistats provisionals,
les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils per a presentar
reclamacions -que no tindran caràcter de recurs- o per a resoldre -si escau- el
defecte que hagi motivat l’exclusió. Les reclamacions que es presentin han d’en-
tendre’s rebutjades quan les persones que les hagin presentat no apareguin com
admeses en la resolució que es publiquin les llistes definitives. Les persones que
no resolguin els defectes en el termini establert seran excloses del procés selec-
tiu. Així mateix, qui hagi detectat errors en la consignació de les seves dades
personals poden manifestar-lo en aquest mateix termini. Els errors de fet poden
resoldre’s en qualsevol moment, d’ofici o a petició de la persona interessada.

4.3. Una vegada esgotat el termini al que es refereix l’apartat anterior,
l’òrgan convocant ha de dictar la resolució per la qual s’aprovin les llistes defi-
nitives de persones admeses i excloses del procés selectiu, que ha de publicar-
se en els mateixos llocs de publicació dels llistats provisionals assenyalats en
l’apartat 4.1. Contra aquesta Resolució i a l’amper del Reial Decret Legislatiu
2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Procediment
Laboral, les persones interessades poden interposar una demanda davant el
Jutjat Social competent, havent efectuat prèviament un intent conciliatori davant
el Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (T.A.M.I.B).

4.4. Les persones aspirants que es presentin al torn de promoció interna i
no compleixin els requisits específics establerts en la base 2.2 seran incloses en
la llista provisional de persones excloses pel torn. En aquest cas, independent-
ment del dret a resoldre defectes o a presentar reclamacions contra l’exclusió,
les persones aspirants poden pagar els drets d’examen del torn d’accés lliure
dintre del termini de deu dies al que es refereix la base 4.2. Si finalment són
incloses en les llistes definitives de persones aspirants admeses al torn de pro-
moció interna, tindran dret a sol·licitar que se’ls retornin els drets d’examen del
torn d’accés lliure, d’acord amb el que disposa la base 4.7. Si han estat excloses
de la llista definitiva del torn de promoció interna, seran incloses d’ofici en la
llista definitiva d’ateses pel torn d’accés lliure i podran sol·licitar que se’ls retor-
nin els drets d’examen del torn de promoció interna d’acord amb el que dispo-
sa la base 4.7. 

4.5. Les persones aspirants que, en el torn d’accés lliure o de promoció
interna, optin per la reserva per a persones amb discapacitat i no acreditin que
compleixen els requisits específics establerts en la base 2.3 seran incloses en la
llista provisional de persones excloses. En aquest cas, independentment del dret
a resoldre defectes o a presentar reclamacions contra l’exclusió, les persones
aspirants poden pagar els drets d’examen del torn corresponent dintre del ter-
mini de deu dies que es refereix la base 4.2. Si finalment són incloses en les llis-
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tes definitives de persones aspirants admeses en la reserva per a persones amb
discapacitat, tindran dret a sol·licitar que se’ls retornin els drets d’examen abo-
nats, d’acord amb el que disposa la base 4.7. Si han estat excloses de la reserva
per a persones amb discapacitat, seran incloses d’ofici en la llista definitiva d’a-
teses del torn corresponent.

4.6. El fet de figurar en la llista de persones admeses no suposa que es
reconegui que aquestes persones compleixen els requisits exigits en el procedi-
ment que es convoqui a l’empar d’aquestes bases. Si de la documentació que ha
de presentar, d’acord amb la base 12, es desprèn que la persona aspirant no com-
pleix algun dels requisits, perdrà tots els drets que puguin derivar-se de partici-
par en aquest procediment.

4.7. És procedent retornar els drets d’examen en els casos que s’hagi
exclòs a la persona aspirant de les proves selectives convocades. La sol·licitud
de devolució ha de presentar-se en el Departament de RR.HH de la FHSLL en
el termini de 20 dies naturals a contar des de l’endemà a la data de publicació
de la llista definitiva de persones excloses, d’acord amb l’article 338 undecies
de la Llei11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de determinades
taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB nº 163, de 24 de
desembre de 1998).

5ª.- PROVA ESPECÍFICA DE CATALÀ: 

5.1. Abans que s’iniciïn les proves selectives, les persones aspirants que
no hagin acreditat documentalment els coneixements de català corresponents al
nivell A poden participar en una prova específica per a acreditar-los, el resultat
de la qual es qualificarà com ‘apte/apta’ o ‘no apte / no apta’. La qualificació de
‘no apte / no apta’ implica que la persona interessada no pot continuar el procés
selectiu.

5.2. Una comissió tècnica designada per l’òrgan convocant ha d’avaluar
la prova. La relació nominal dels seus membres ha de publicar-se en la intranet
i web de la FHLL www.hsll.es, i en el tauler d’anuncis de la FHSLL i en els ser-
veis centrals del Servei de Salut dels Illes Balears. 

5.3. Juntament amb la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses es publicarà la llista provisional de persones convocades a la prova de
coneixements de català del nivell A. Per a evitar errors i, si es produeixen, fer
possible que s’esmenin dintre del termini i en la forma procedents, les persones
interessades han de comprovar que figuren correctament en aquesta llista. Les
persones aspirants que tinguin el certificat de coneixements de català que
correspongui també han de comprovar que no figuren en aquesta llista de per-
sones convocades a aquesta prova. Si figuren, han de sol·licitar que es corregei-
xin els errors detectats en la llista de persones convocades per a la prova de cata-
là en un termini de 10 dies hàbils a contar des de la data de publicació de la llis-
ta. 

5.4. La resolució definitiva de persones admeses i excloses de les proves
selectives ha d’indicar també els llocs i les dates que es farà la prova específica
de coneixements de català. Juntament amb aquesta resolució definitiva ha de
publicar-se la llista definitiva de persones aspirants convocades a la prova de
català.

5.5. Les persones convocades a la prova de català que tinguin el certificat
acreditatiu del nivell de coneixements exigit en la convocatòria, que ho hagin
al·legat i que no hagin resolt aquesta deficiència en el termini de deu dies hàbils
establert i, en conseqüència, estiguin també incloses en la llista definitiva, han
de presentar-se el dia de la prova per a acreditar el nivell corresponent portant
algun dels títols o certificats vàlids o fent i superant la prova. En aquests casos,
la comissió tècnica designada per a avaluar la prova ha d’admetre els certificats
que aportin les persones aspirants sempre que acreditin el nivell A i estiguin
inclosos dintre dels previstos en la base 5.1. 

5.6. Referent a les persones aspirants que hagin resultat aptes en la prova
prèvia de coneixements de català corresponent a una de les convocatòries d’o-
ferta pública de places a cobrir en règim laboral en la Fundació Hospital Són
Llàtzer para l’any 2010, es considerarà que han acreditat aquests coneixements
per a participar en les altres convocatòries de la mateixa oferta pública d’ocu-
pació sempre que s’exigeixi acreditar el mateix nivell de coneixements de cata-
là o un nivell inferior.

6ª.- TRIBUNAL QUALIFICADOR:

6.1. El Tribunal qualificador, que depèn de l’òrgan convocant, és l’òrgan
encarregat de dur a terme el procés selectiu. Actua amb autonomia funcional i
els acords que adopti vinculen a l’òrgan del que depèn, sense perjudici de les
facultats de revisió establertes legalment.

6.2. Tots els membres del Tribunal han de pertànyer a aquest a títol indi-
vidual i la seva actuació ha d’ajustar-se als principis d’imparcialitat, professio-
nalitat, objectivitat, agilitat i eficàcia. El Tribunal està integrat per cinc membres
titulars i els seus suplents respectius: president/presidenta i quatre vocals un dels
quals ha de ser designat pel tribunal com secretari, tots nomenats per l’òrgan
convocant. La relació nominal dels seus membres ha de publicar-se en la intra-

net i web de la FHLL www.hsll.es, i en el tauler d’anuncis de la FHSLL i en els
serveis centrals del Servei de Salut dels Illes Balears amb una antelació de quin-
ze dies, com a mínim, a la data de l’examen.

6.3. Els membres del Tribunal i els assessors han d’abstenir-se d’interve-
nir i han de notificar-lo a l’autoritat convocant quan concorrin les circumstàn-
cies previstes en l’article 28.2 de la Llei 30/1992. En tot cas, la presidència pot
sol·licitar als membres del Tribunal una declaració expressa de no estar incursos
en cap d’aquestes circumstàncies. Així mateix, les persones aspirants poden
recusar als membres del Tribunal quan concorri alguna d’aquestes circumstàn-
cies. L’abstenció i la recusació dels membres del Tribunal es regula mitjançant
els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992 i els articles 22 i 23 de la Llei 3/2003 .

6.4. L’actuació del Tribunal ha d’ajustar-se a la Llei 30/1992 quant al fun-
cionament dels òrgans col·legiats. Per a constituir-se de manera vàlida amb la
finalitat de portar a terme sessions, deliberacions i adoptar acords és necessària
l’assistència del president i del secretari -o de qui els substitueixin- i almenys la
meitat dels membres, titulars o suplents indistintament. Els acords han de ser
adoptats per majoria de vots dels membres presents en cada sessió

6.5. Corresponen al Tribunal les funcions següents: 
a) Determinar de manera concreta el contingut de les proves i la qualifi-

cació. 
b) Valorar els mèrits al·legats per les persones aspirants d’acord amb el

barem de mèrits que s’adjunta a aquesta resolució com annex I. 
c) Resoldre els dubtes que sorgeixin en l’aplicació d’aquestes bases i en

la manera d’actuar en els casos no previstos. 
d) Adoptar totes les mesures necessàries per a garantir que el procés selec-

tiu es desenvolupi de manera correcta.
6.6. En els casos en què justificadament -a causa del volum de les proves

o la dificultat tècnica d’aquestes- sigui aconsellable, el Tribunal pot disposar que
s’incorporin assessors especialistes a les tasques, els quals s’han de limitar a
prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques, i hi tenen veu però no
vot. Aquests assessors han de tenir una titulació acadèmica de nivell igual o
superior a l’ per a l’. La designació d’aquests assessors s’ha de comunicar a l’òr-
gan convocant, que ha de dictar una resolució respecte d’això i ha d’ordenar que
es publiqui en els mateixos llocs de publicació assenyalats en l’apartat 6.2. Així
mateix, el Tribunal pot demanar que es designin col·laboradors per a les tasques
de vigilància, coordinació o altres de semblants que resultin necessàries per al
desenvolupament de les proves selectives.

6.7. A l’efecte de comunicacions i incidències, el Tribunal té la seva seu
en les dependències de la Fundació Hospital Són Llàtzer (carretera de Manacor,
Km.4,-07198-Palma de Mallorca. 

6.8. Tots els membres del Tribunal, els assessors i el personal col·labora-
dor han de percebre les dietes que els corresponguin per assistir a les sessions,
d’acord amb el que preveu la normativa vigent sobre indemnitzacions per raó
del servei. 

6.9. Els membres del Tribunal han de mantenir la confidencialitat i el sigil
professional en tot allò referent a les qüestions tractades en les reunions, de tal
manera que no poden utilitzar fora d’aquestes la informació que disposin com
membres del Tribunal referida al procés selectiu per al qual han estat nomenats. 

6.10. Contra els actes que dicti el Tribunal durant el desenvolupament del
procés selectiu no es pot interposar cap recurs, excepte que per la seva natura-
lesa puguin ser considerats definitius o de tràmit qualificat, d’acord amb l’arti-
cle 107.1 de la Llei 30/1992. En aquest cas, i a l’empar del Reial Decret
Legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Procediment Laboral, les persones aspirants afectades poden interposar una
demanda davant el Jutjat Social competent, havent efectuat prèviament un intent
conciliatori davant el Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears
(T.A.M.I.B).

6.11. Les organitzacions sindicals amb representació en el Comitè
d’Empresa i les seccions sindicals constituïdes en la FHSLL poden exercir en
qualsevol moment funcions de vigilància per a vetllar perquè el procediment
selectiu es desenvolupi correctament.

7ª.- SISTEMA SELECTIU:

7.1. El procediment selectiu és el de concurs oposició; per tant, consta
d’una primera fase d’oposició i d’una segona fase de concurs. La qualificació
final s’obté sumant les puntuacions obtingudes en ambdues fases.

7.2. La fase d’oposició consta dels exercicis següents: 
a) Primer exercici, de caràcter obligatori i eliminatori. 
i) Consisteix a contestar un qüestionari de tipus test de 75 preguntes més

10 preguntes de reserva que també cal contestar, amb quatre respostes alternati-
ves, de les quals solament una és la correcta. Les preguntes versen sobre les
matèries pròpies del temari que figura en l’Annex I de l’acord sobre convocatò-
ria pública de places a cobrir en règim laboral en la Fundació Hospital Són
Llàtzer per a l’any 2010, del Director Gerent de la Fundació, de data 11 de maig
de 2010, publicat en el BOIB 73 de 15 de maig de 2010. Per al torn de promo-
ció interna, l’exercici no conté preguntes sobre el contingut dels temes 1, 2, 16
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i 17 
ii) Aquesta prova es valora de 0 a 30 punts; per a superar-la cal arribar a

la puntuació mínima de 15 punts. Cada resposta correcta es valora amb 0,4 punts
i les contestacions errònies es penalitzen amb una quarta part del valor d’una
resposta correcta. A més, les respostes en blanc i les quals continguin més d’una
alternativa marcada no es valoren. 

iii) El temps total per a fer l’exercici és de 105 minuts, inclòs el corres-
ponent a les preguntes de reserva. 

iv) Per a facilitar la presentació d’impugnacions, les persones aspirants
poden conservar el qüestionari de preguntes.

b) Segon exercici, de caràcter obligatori i eliminatori. 
i) Consisteix en una prova formada per un o diversos supòsits de caràcter

pràctic dirigida a apreciar la capacitat de les persones aspirants com usuàries de
programes d’ofimàtica. El contingut de l’exercici versarà sobre les matèries prò-
pies del temari que figura en l’Annex I de l’acord sobre convocatòria pública de
places a cobrir en règim laboral en la Fundació Hospital Són Llàtzer per a l’any
2010, del Director Gerent de la Fundació, de data 11 de maig de 2010, publicat
en el BOIB 73 de 15 de maig de 2010 . 

ii) La valoració d’aquesta prova és de 0 a 25 punts; per a superar-la cal
arribar a la puntuació mínima de 12,5 punts. 

iii) Perquè l’exercici pugui ser corregit de manera mecanitzada, els exa-
minands han de respondre un qüestionari de tipus test amb quatre respostes
alternatives -solament una de les quals és la correcta- sobre els supòsits realit-
zats. Les contestacions errònies es penalitzen amb una quarta part del valor
d’una resposta correcta. A més, les respostes en blanc i les que continguin més
d’una alternativa marcada no es valoren. 

iv) El temps total per a fer l’exercici és de 90 minuts.
v) Per a facilitar la presentació d’impugnacions, les persones aspirants

poden conservar el qüestionari de preguntes.
7.3. La puntuació màxima possible que es pot obtenir en la fase d’oposi-

ció és de 55 punts. 
7.4. La fase de concurs consisteix en la valoració dels mèrits que les per-

sones aspirants acreditin, referits a l’últim dia del termini per a presentar sol·lici-
tuds. De la valoració s’encarrega el mateix Tribunal i ha d’aplicar els barems
que es publiquen com Annex I.

7.5. La puntuació màxima possible que es pot obtenir en la fase de con-
curs és de 45 punts. En cap cas la puntuació obtinguda en la fase de concurs pot
aplicar-se per a arribar a la puntuació mínima de la fase d’oposició.

8ª.- DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES:

8.1. En la resolució amb la qual es publiqui la llista definitiva de persones
admeses i excloses de les proves selectives, l’òrgan convocant ha d’establir la
data, l’hora i el lloc que es portarà a terme el primer exercici de la fase d’oposi-
ció. Aquesta resolució ha de publicar-se en la intranet i web de la FHLL
www.hsll.es, i en el tauler d’anuncis de la FHSLL i en els serveis centrals del
Servei de Salut dels Illes Balears.

8.2. En el termini dels dos dies hàbils següents al primer exercici, el
Tribunal ha de publicar les respostes correctes en el tauler d’anuncis de la seu
del Tribunal i dels Serveis Centrals dels Serveis de Salut, en la intranet i pàgina
web de la FHSLL: www.hsll.es . Les persones aspirants disposen d’un termini
de tres dies hàbils a partir de l’endemà a la data de publicació de les respostes
correctes per a plantejar impugnacions fundades contra les preguntes formula-
des o les respostes del Tribunal. Aquestes impugnacions han de dirigir-se a la
seu del Tribunal documentades degudament.

8.3. Una vegada esgotat el termini per a presentar impugnacions, el
Tribunal disposa de set dies hàbils per a fer públiques -en els llocs indicats en el
paràgraf anterior- les qualificacions de les persones aspirants que hagin fet l’e-
xercici, en les quals ha d’indicar les preguntes anul·lades pel tribunal basant-se
en les impugnacions presentades 

8.4. Superen el primer exercici totes les persones que obtinguin la pun-
tuació mínima de 15 punts. 

8.5. Juntament amb la publicació de la llista de persones aspirants apro-
vades en el primer exercici, el Tribunal ha de publicar un anunci amb el qual
especifiqui la data, l’hora i el lloc del segon exercici amb una antelació mínima
de 15 dies respecte a aquesta data. 

8.6. En el termini dels dos dies hàbils següents al segon exercici, el
Tribunal ha de publicar les respostes correctes en la intranet i web de la FHLL
www.hsll.es, i en el tauler d’anuncis de la FHSLL i en els serveis centrals del
Servei de Salut dels Illes Balears. Les persones aspirants disposen d’un termini
de tres dies hàbils a partir de l’endemà a la data de publicació de les respostes
correctes per a plantejar impugnacions fundades contra les preguntes formula-
des o les respostes del Tribunal. Aquestes impugnacions han de dirigir-se a la
seu del Tribunal documentades degudament

8.7. Una vegada esgotat el termini per a presentar impugnacions, el
Tribunal disposa de set dies hàbils per a fer públiques en els llocs indicats en el
paràgraf anterior les qualificacions de les persones aspirants que hagin fet l’e-

xercici, en les quals ha d’indicar les preguntes anul·lades pel tribunal basant-se
en les impugnacions presentades.

8.8. El Tribunal ha de respectar els principis d’igualtat, objectivitat i trans-
parència durant tot el procés selectiu, per a això ha d’adoptar les mesures opor-
tunes per a garantir que tots els exercicis de l’oposició siguin corregits sense
conèixer la identitat de les persones que s’examinen. El Tribunal ha d’excloure
als examinands en les fulles d’examen dels quals figurin noms, marques o sig-
nes que permetin conèixer la seva identitat. Així mateix, el Tribunal ha d’adop-
tar les mesures necessàries per a evitar que s’utilitzi qualsevol mitjà -inclosos
els electrònics- durant les proves que pugui desvirtuar l’aplicació dels principis
d’igualtat, mèrit i capacitat, així com per a garantir la transparència de les pro-
ves selectives. 

8.9. Els examinands poden triar respondre l’exercici en qualsevol de les
dues llengües oficials de les Illes Balears. A aquest efecte, han d’indicar en la
sol·licitud per a participar en el procés selectiu l’ en el qual volen fer la prova.

8.10. En el dia assenyalat per a participar en l’exercici, els examinands
han de presentar el seu Document Nacional d’Identitat, el passaport o algun
document oficial que acrediti la seva identitat. En qualsevol moment el Tribunal
pot requerir a un examinant perquè acrediti la seva identitat.

8.11. Els examinands seran convocats per a cada exercici en crida única i
seran exclosos de les proves selectives qui no compareguin.

8.12. El Tribunal ha d’establir en l’exercici les adaptacions de temps i de
mitjans per als examinands amb discapacitat que ho hagin expressat en la
sol·licitud de participació i que el Tribunal consideri necessàries. A aquest efec-
te, el Tribunal pot sol·licitar l’assessorament del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals de la FHSLL. Les adaptacions no han de desvirtuar el caràcter de les
proves, la finalitat de les quals és valorar l’aptitud de les persones aspirants per
a les funcions pròpies de la categoria a la qual optin. 

8.13. Si en qualsevol moment del procés selectiu el Tribunal s’assabenta
o té dubtes fonamentats que algun dels examinands no compleix algun dels
requisits exigits en la convocatòria, li pot requerir els documents que acreditin
que el compleix. En el cas que no quedi acreditat, el Tribunal -amb l’audiència
prèvia de l’examinand- ha d’elevar a l’òrgan convocant una proposta motivada
per excloure’l del procés selectiu, amb la qual li informi de les inexactituds o les
falsedats consignades per l’examinand en la sol·licitud d’admissió a les proves
selectives. En aquest cas, mentre l’òrgan convocant no dicti la resolució corres-
ponent la persona aspirant pot continuar participant condicionalment en el pro-
cés selectiu. Contra la resolució d’exclusió del procés selectiu -que exhaureix la
via administrativa-, la persona interessada pot interposar-hi, a l’empar del Reial
Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Procediment Laboral, una demanda davant el Jutjat Social competent, havent
efectuat prèviament un intent conciliatori davant el Tribunal d’Arbitratge y
Mediació de les Illes Balears (T.A.M.I.B)

9ª. LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA
FASE D’OPOSICIÓ:

9.1. Una vegada finalitzat el segon exercici de la fase d’oposició i resol-
tes les al·legacions, el Tribunal ha de fer pública - en la intranet, en la pàgina
web de la FHSLL: www.hsll.es i en el tauler d’anuncis de la seu del Tribunal i
dels Serveis Centrals dels Serveis de Salut.- la llista de persones que hagin supe-
rat la fase d’oposició referida a cadascun dels torns. Aquesta llista ha d’inclou-
re el nom i els cognoms, el DNI i la puntuació obtinguda.

9.2. Superen la fase d’oposició totes les persones que hagin aprovat els
dos exercicis.

9.3. La puntuació final de la fase d’oposició de cada persona aspirant ha
de correspondre’s amb la puntuació obtinguda en l’exercici. La puntuació màxi-
ma possible per a tota la fase d’oposició és de 55 punts

10ª.- FASE DE CONCURS: VALORACIÓ DE MÈRITS

10.1. Dintre d’un termini de 20 dies hàbils a contar a partir de l’endemà a
la data de publicació de la llista de persones aprovades en la fase d’oposició,
aquestes han d’acreditar els mèrits que s’indiquen en l’Annex I per a la fase de
concurs presentant els documents originals o fotocòpies compulsades en el
Registre General de la FHSLL, o segons la forma establerta en l’article 38.4 de
la Llei 30/1992. 

10.2. Els mèrits han d’acreditar-se i valorar-se sempre amb referència al
final del termini per a presentar sol·licituds de participació en el procés selectiu,
es a dir el dia 15 d’octubre de 2010. No es valoraran els mèrits que no hagin
estat presentats en la forma establerta en aquest termini. En el supòsit que, una
vegada sol·licitada l’acreditació de mèrits, no s’hagi rebut a temps el certificat
sol·licitat, les persones aspirants han d’adjuntar una fotocòpia compulsada d’a-
questa sol·licitud, en la qual ha de figurar llegible el segell de registre d’entra-
da, sense perjudici que posteriorment -una vegada emès el certificat requerit-
l’hagin d’aportar per unir-lo a l’expedient.
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10.3. El Tribunal pot requerir a les persones aspirants qualsevol tipus d’a-
clariment sobre la documentació presentada. Si no s’atén el requeriment no es
valorarà el mèrit corresponent, ja que el Tribunal solament ha de valorar o
demanar aclariments sobre els mèrits al·legats dintre del termini i en la forma
escaient per les persones aspirants. També pot sol·licitar una còpia traduïda per
un traductor jurat respecte dels mèrits acreditats mitjançant documents redactats
en un idioma distint als oficials de les Illes Balears.

10.4. Una vegada finalitzada la valoració dels mèrits, el Tribunal ha de fer
pública -en la intranet, en la pàgina web de la FHSLL: www.hsll.es i en el tau-
ler d’anuncis de la seu del Tribunal i dels Serveis Centrals dels Serveis de Salut
- la llista provisional de puntuacions obtingudes en la fase de concurs referida a
cadascun dels torns-. Les persones aspirants disposen d’un termini de 7 dies
hàbils per a presentar al·legacions relatives a la puntuació de la fase de concurs.
Una vegada esgotat aquest termini i resoltes les al·legacions, el Tribunal ha de
fer pública -en els llocs indicats més amunt- la llista definitiva de puntuacions
obtingudes en la fase de concurs referida a cadascun dels torns.

11ª.- RESOLUCIÓ DEL CONCURS OPOSICIÓ

11.1. Una vegada finalitzat el procés selectiu, el Tribunal ha de fer públi-
ca -en els llocs indicats en la base 10.5- la llista d’aspirants que han superat el
procés selectiu referida a cadascun dels torns i elevar-la a l’òrgan convocant.
Aquesta llista ha de contenir com a màxim tantes persones aprovades com pla-
ces es convoquen.

11.2. Per tal d’assegurar que es cobreixen totes les places convocades,
quan es produeixin renúncies o quan, d’acord amb la base 12, es desprengui que
alguna de les persones seleccionades no compleix els requisits per a subscriure
un contracte laboral fix, el Tribunal també ha de publicar als llocs indicats més
amunt una llista complementària de les persones aspirants que segueixin per
puntuació a les proposades. Aquesta llista també ha de ser elevada a l’òrgan con-
vocant.

11.3. L’ordre final de prelació de les persones aspirants que resultin selec-
cionades en el procediment de concurs oposició és determinat per la suma de les
puntuacions de la fase d’oposició i de la fase de concurs.

11.4. Les persones aspirants que hagin participat mitjançant la reserva per
a persones amb discapacitat i no hagin obtingut plaça però hagin aconseguit una
puntuació igual o superior a la d’alguna de les aspirants del seu mateix torn
seran incloses pel seu ordre de puntuació en la llista de persones aprovades del
torn corresponent.

11.5. En els casos d’empat en la puntuació final, l’ordre s’estableix tenint
en compte la major puntuació en l’apartat 1 del barem de mèrits (experiència
professional); si persisteix l’empat, l’ordre s’estableix tenint en compte la pun-
tuació total de la fase de concurs; si tanmateix segueix l’empat, ha de resoldre-
’s a favor de la persona aspirant de major edat. Finalment, en cas necessari el
Tribunal resoldria l’empat per sorteig.

12ª.- PUBLICACIÓ DE LA LLISTA D’ASPIRANTS QUE HAN SUPE-
RAT LES PROVES SELECTIVES

12.1. Una vegada rebuda la llista de persones aspirants seleccionades con-
feccionada pel tribunal, l’òrgan convocant ha de dictar la resolució per a apro-
var la llista d’aspirants que han superat el procés selectiu, que ha de publicar-se
en intranet, en la pàgina web de la FHSLL: www.hsll.es, en el tauler d’anuncis
del HSLL i dels Serveis Centrals dels Serveis de Salut. 

12.2. En el termini de 20 dies hàbils a contar des de l’endemà a la data que
es publiqui aquesta resolució en els llocs indicats en el punt anterior, les perso-
nes aspirants seleccionades i les quals figurin en els 5 primers llocs de cada llis-
ta complementària han de presentar els documents següents:

a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o -en el cas de no tenir la
nacionalitat espanyola- d’un document oficial que acrediti la identitat, l’edat i la
nacionalitat. Els familiars que, d’acord amb la base 2.1.a, tenguin dret a partici-
par en el procés selectiu han de presentar una fotocòpia compulsada d’algun
document que acrediti el vincle de parentiu o, si es dóna el cas, del fet de ser
dependents d’aquests familiars.

b) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en aquesta convocatò-
ria o certificat acadèmic que acrediti haver portat a terme tots els estudis per a
obtenir el títol.

c) Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti que té com a mínim el
nivell A de coneixements de català segons el mode previst en la base 2.1.g. Les
persones que hagin superat la prova específica a la qual es refereix la base 5 no
han de presentar cap document.

d) Declaració jurada o promesa de la persona aspirant de no haver estat
separada -mitjançant un expedient disciplinari- del servei de qualsevol servei de
salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, i de no
estar inhabilitada amb caràcter ferm per a exercir funcions públiques ni per a la
professió corresponent. 

12.3. Si no es presenta la documentació en el termini establert -excepte en

els casos de força major, que han de ser constatats degudament i, si escau, apre-
ciats per l’Administració mitjançant una resolució motivada- o si en examinar
la documentació es dedueix que la persona aspirant no compleix algun dels
requisits, no pot subscriure el contracte laboral fix, pel que cal anul·lar les seves
actuacions, sense perjudici de la responsabilitat que hagi incorregut per falsedat
en la sol·licitud inicial.

12.4. Abans d’efectuar el contracte laboral fix, el Servei de Prevenció de
Riscs Laborals de la FHSLL ha d’emetre un certificat que acrediti que la perso-
na aspirant té capacitat funcional per acomplir les tasques del lloc de treball, i
remetre’l a l’òrgan convocant. A l’efecte, la persona aspirant ha de comparèixer
el dia i l’hora en què sigui citada. Si no hi compareix o si del certificat es des-
prèn que no té capacitat funcional, no podrà ser-li expedit el contracte laboral
fix.

13ª.-MODALITAT DE LA CONTRATACIÓ LABORAL I
INCORPORACIÓ A LA PLAÇA ADJUDICADA

13.1. Una vegada conclòs el procés selectiu i revisada i conformada la
documentació a què es refereix la base 12, les persones que ho hagin superat
se’ls ha d’expedir un contracte laboral fix, subjecte a un període de prova segons
normativa vigent.

13.2. La incorporació a la plaça adjudicada s’ha d’efectuar en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació de persones selec-
cionades. Perden aquest dret les persones que no s’incorporin a la seva destina-
ció en aquest termini, excepte en els casos d’impossibilitat acreditada i aprecia-
da per l’òrgan convocant. Abans de prendre possessió de la plaça, la persona
seleccionada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de feina ni que du a terme
cap activitat en el sector públic de les que comprèn l’article 1 de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administra-
cions públiques. Si du a terme alguna activitat privada -incloses les de caràcter
professional- ho ha de declarar en el termini de 10 dies hàbils comptadors des
de l’endemà de la data de la presa de possessió perquè l’òrgan competent n’a-
cordi la declaració de compatibilitat o d’incompatibilitat.

Annex I
Baremació de mèrits

1. Experiència professional (25 punts)

1.1. Es computa el temps de serveis prestats que les persones aspirants
tenguin reconeguts fins a la data final del termini per presentar sol·licituds de
participació en el procés selectiu, d’acord amb el barem següent:

a) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la
Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa cate-
goria a la qual s’opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,14 punts.

b) Per cada mes de servei prestat ocupant un lloc directiu en institucions
sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut (només es valoren els serveis
prestats si hom té el títol requerit per accedir a la categoria): 0,14 punts.

c) Per cada mes de servei prestat a centres públics no sanitaris de la Unió
Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria
o en places amb el mateix contingut funcional: 0,105 punts.

d) Per cada mes de serveis prestat en institucions sanitàries públiques de
la Unió Europea en una categoria diferent a la categoria a la qual s’opta: 0,07
punts.

1.2. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:
- La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats

que l’integren és de 25 punts.
- Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d’un dels sub-

apartats que l’integren.

2. Formació continuada (15 punts)

2.1. Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jor-
nades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin rela-
cionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s’opta, d’acord
amb els criteris següents:

- Han d’haver estat organitzades o impartides per alguna administració
pública (d’acord amb l’article 2 de la Llei 30/1992) o per alguna universitat,
cosa que ha de constar en el certificat corresponent. En el cas que l’activitat hagi
estat organitzada per una entitat de dret públic conformement amb l’article 2.2
la Llei 30/1992, la persona aspirant ha d’acreditar aquesta condició.

- Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim
de lucre i que s’hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les adminis-
tracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o sub-
vencionades per aquelles, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.

- Activitats duites a terme en virtut dels acords de formació continuada a
les administracions públiques i que estiguin organitzades per qualsevol dels pro-
motors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

2.2. A l’efecte del que disposen els apartats anteriors, es considera que
estan relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s’opta

67BOIB 14-09-2010Num. 134



les activitats relacionades amb les àrees temàtiques següents: juridicoadminis-
trativa; qualitat; prevenció de riscs laborals; informàtica referida a aplicacions
d’ofimàtica de nivell d’usuari; gestió del personal; així com qualsevol altra que
segons el parer del Tribunal estigui relacionada amb les funcions de la catego-
ria.

2.3. Els diplomes o els certificats es valoren així:
a) Quan se n’acrediti l’assistència o l’aprofitament: 0,1 punts per cada crè-

dit.
b) Quan se n’acrediti la impartició: 0,2 punts per cada crèdit.
c) En el cas que en el diploma o en el certificat figuri el nombre d’hores

en lloc dels crèdits, s’atorga un crèdit per cada deu hores. En el cas que figurin
simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats.
En el cas que no s’especifiquin hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.

2.4. La puntuació màxima que es pot obtenir per aquest apartat és de 15
punts.

3. Coneixements orals i escrits de català (5 punts)

Es valoren els certificats expedits per l’Escola Balear d’Administració
Pública i els expedits o homologats per la Direcció General de Política
Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura relacionats amb els nivells de
coneixements que s’indiquen a continuació, fins a una puntuació màxima de 5
punts:

a) Coneixements orals (nivell A): 1 punt.
b) Coneixements elementals (certificat B): 2 punts.
c) Coneixements mitjans (certificat C): 3 punts.
d) Coneixements superiors (certificat D): 4 punts.
e) Coneixements de llenguatge administratiu (nivell E): 1 punt.
Es valora només un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixe-

ments de llenguatge administratiu, en què la puntuació s’acumula a la de l’altre
certificat que s’aporti. En el cas que hi hagi dubtes sobre la validesa d’algun cer-
tificat o sobre la puntuació que cal atorgar-hi, es pot sol·licitar un informe a la
Direcció de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura.

Annex II
Recomanacions per tramitar la sol·licitud

1. Formulari
Es recomana emplenar les sol·licituds telemàticament per agilitzar la ges-

tió i evitar possibles errors, seguint les instruccions següents:
- La web de la FHSLL: www.hsll.es, ofereix la possibilitat d’emplenar i

imprimir les sol·licituds telemàticament.
- La persona interessada ha d’emplenar el formulari amb les dades corres-

ponents a cada apartat seguint les instruccions que s’indiquen en el formulari.
- El sistema comprova la coherència de les dades introduïdes, per la qual

cosa indica els errors comesos amb relació a la convocatòria corresponent.
- Si es fa telemàticament solament és necessari emplenar una sol·licitud

encara que l’aspirant es presenti a diverses categories.
La sol·licitud emplenada telemàticament s’ha d’imprimir i conservar per

si els fos requerida en qualsevol moment del procés selectiu.

2. Com pagar els drets d’examen

Abans d’emplenar el formulari de sol·licitud, cal pagar els drets d’examen
en la BANCA MARCH, a favor de la Fundació Hospital Son Llàtzer, al nombre
de compte: 0061 0258 43 0004660115.

Per agilitzar la gestió i evitar possibles errors, és molt important que en el
document d’ingrés en la casella ‘concepte’, s’especifiquin les següents dades:

- OPE 2010
- nº NIF 
- categoria a la qual es presenti d’acord amb els següents codis:

Categoria                                Codi
Auxiliar administratiu       AUXADM
Auxiliar infermeria           AUXENF
PAS                                       PAS
DUE                                     DUE
Fisioterapeuta                        FIS
Comare                                 MAT

Exemple: OPE 2010 43111111R AUXADM 
El justificant del pagament dels drets d’examen s’ha de conservar, per si

se’ls requerís en qualsevol moment del procés selectiu i per poder emplenar la
sol·licitud amb el nombre de referència de l’entitat bancària que apareix en el
citat justificant.

— o —

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ

Num. 19911
Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració de 2 de setembre de 2010  per la qual s’estableix la
convocatòria de subvencions destinades a les entitats locals que
duguin a terme activitats en benefici dels joves del seu terme
municipal, per a l’any 2010

Fets 
1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text

refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), té per
objecte determinar el règim jurídic de les subvencions, l’establiment o la gestió
de les quals corresponen a l’Administració de la Comunitat Autònoma o a les
entitats públiques que en depenen.

2. L’article 1.2 a de l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15
de setembre de 2003, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les sub-
vencions de la Conselleria de Presidència i Esports (BOIB núm. 137, de 2 d’oc-
tubre), modificada per l’Ordre de 8 de març de 2005 (BOIB núm. 48, de 26 de
març), disposa que un dels objectes de les subvencions és la creació, la reforma,
la dotació i el manteniment d’infraestructures i programes que donin suport a les
activitats o als beneficiaris de l’acció de la Conselleria i dels ens instrumentals
que en depenen. La lletra c d’aquest mateix article estableix també com a objec-
te de subvencions el suport en matèria de joventut, voluntariat, temps lliure i
participació social.

3. L’article 11 de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
(BOIB núm. 109, de 3 d’agost), disposa que correspon a la conselleria compe-
tent en matèria de joventut coordinar i executar accions d’aquest sector d’acti-
vitat administrativa. Concretament, l’apartat 10 d’aquest article estableix que
correspon a aquesta conselleria potenciar la promoció sociocultural de la joven-
tut.

4. L’article 27 b d’aquesta mateixa Llei estableix que l’Administració
autonòmica ha de desenvolupar accions per a l’educació en l’ús saludable del
temps lliure, i per això ha d’adoptar, entre altres mesures, la de vincular el temps
lliure a la participació, en qualsevol dels seus àmbits, especialment el cultural,
el social i l’esportiu.

5. Així, la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, mitjançant
la Direcció General de Joventut, exerceix les funcions relatives a la promoció de
les activitats juvenils, el turisme juvenil i de temps lliure, i la participació i asso-
ciacionisme juvenils, d’acord amb el Decret 10/2010, de 9 de març, modificat
pel Decret 18/2010, de 4 de juny, pel qual s’estableixen les competències i l’es-
tructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. 

6. L’àmbit territorial i personal d’aquesta convocatòria s’estableix d’acord
amb la distribució de competències en matèria de joventut i lleure, fixada per la
Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de
Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure. (BOIB núm.
184, de 23 de desembre).

Per tot això, segons el que disposen l’article 15.1 del Decret legislatiu
2/2005 i l’article 3 de l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de
setembre de 2003; segons els informes previs del Servei Jurídic de la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració i de la Direcció General de
Pressuposts, i en ús de les facultats que m’atribueixen la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict
la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a les
entitats locals que duguin a terme activitats en benefici dels joves del seu terme
municipal, per a l’any 2010 (annex).

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot

interposar un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà que s’hagi publicat, d’acord amb
l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
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