
cèntims)
Pressupost IVA inclòs: 75.000,00.-€ (setanta-cinc mil euros)

5.- Import estimat:
Pressupost sense IVA: 70.093,46.-€ (setanta mil noranta-tres euros i qua-

ranta-sis cèntims)

6.- Garanties.
Provisional: NO
Definitiva: NO

7.- Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Fundació Hospital Son Llàtzer. Departament de Contractació

Administrativa
b) Domicili:  Ctra Manacor km. 4
c) Localitat i codi postal: 07198 Palma de Mallorca
d) Telèfon: 871 20 20 06
e) Fax: 871 20 22 24
f) www.ibsalutcompra.com y www.hsll.es

8.- Requisits específics del contractista.
a) Classificació (grup, subgrup, i categories):
b) Altres requisits: 

9.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit: als 15 dies a comptar des del dia de la publicació d’aquest

anunci al BOIB
b) Hora límit: 14:00 hores
c) Documentació a presentar: es presentarà la documentació establerta al

plec que regeix aquesta contractació
d) Lloc:
1º Entitat: Fundació Hospital Son Llàtzer. Departament de Contractació

Administrativa.
2º Domicili: Ctra Manacor, km. 4
3º Localitat i codi postal: Palma de Mallorca, 07198
e) Termini durant el qual el licitador haurà de mantenir la seva oferta (con-

curs): sis mesos.
f) Admissió de variants (concurs): Indicades al plec tècnic.
g) Número previst ( o número màxim o mínim) d’empreses a les que es

pretén convidar a  presentar ofertes (procediment restringit):

10.- Obertura d’ofertes.
a) Entitat: 
b) Domicili:
c) Localitat:
d) Data:.
e) Hora:

11.- Altres informacions:

12.- Despeses anuncis: seran a càrrec de l’empresa adjudicatària

13.- Data de tramesa de l’anunci al ‘Diario Oficial de las Comunidades
Europeas’ (en su caso): No

Palma, 10 de maig de 2010

El Director Gerent de la Fundació Hospital Son Llàtzer
Luis Alegre Latorre

— o —

Num. 10897
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 matèria de personal, segons es recull
en els seus Estatuts, i finalitzades les negociacions 

amb el Comitè d’empresa.

ACORDA

1. Per garantir la seguretat del procés selectiu i facilitar la tasca de pre-
paració de les persones aspirants, publicar els programes de matèries que regi-
ran les proves selectives per accedir a les següents categories laborals:
ATS/DUI, auxiliar d’infermeria, personal auxiliar de serveis (zelador), fisiote-
rapeuta, comare, grup auxiliar administratiu de la funció administrativa, grup
administratriu de la funció administrativa, grup de gestió de la funció adminis-
trativa que s’adjunten com a annexos I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII respectiva-
ment.

2. Publicar, a mesura que el Servei de Salut de les Illes Balears els apro-
bi i publiqui, els programes de matèries de les categories que no s’adjunten al
present acord.

3. 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, 11 de maig de 2010

El Director Gerent
Luis Alegre Latorre

ANNEX I
Programa de matèries que regiran les proves selectives per accedir a la catego-

ria ATS/DUI

Per al torn de promoció interna, s’exclouen del programa de matèries els
temes 1 a 7.

1. Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut bàsic i principis
generals. Els drets i els deures fonamentals dels espanyols.

2. Estatut d’autonomia de les Illes Balears: disposicions generals.
3. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: con-

ceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat a la feina. Organització
de la prevenció de riscos laborals en l’àmbit sanitari.

4. Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat: principis generals,
estructura del sistema sanitari públic. Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió y
qualitat del Sistema Nacional de Salut: prestacions del Sistema Nacional de
Salut. El Consell Interterritorial. El sistema d’informació sanitària.

5. Llei 5/2003, de 4 de abril, de salut de les Illes Balears: principis gene-
rals i drets i deures dels ciutadans.

6. Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sani-
tàries: objecte, àmbit d’aplicació, professions sanitàries titulades i professions
de l’àrea sanitària de formació professional. L’exercici de les professions sani-
tàries. La formació especialitzada en ciències de la salut.

7. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic: drets
i deures dels empleats públics. El codi de conducta. Llei 55/2003, de 16 de
novembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: classi-
ficació del personal estatutari, drets i deures, adquisició i pèrdua de la condició
de personal estatutari, provisió de places, selecció i promoció interna.

8. L’usuari del Sistema Nacional de Salut: drets i deures. La tarjeta sani-
tària individual. Els drets d’informació sanitària i a la intimitat en la Llei
41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de
drets i deures en matèria d’informació.

9. Salut pública i epidemiologia. Conceptes de salut i malaltia. Indicadors
de salut per edat i per sexe: morbiditat, mortalitat, letalitat i esperança de vida.
Principals problemes de salut de la població espanyola actual. Element de prio-
rització: magnitud, transcendència, vulnerabilitat i costos.

10. Demogràfica sanitària. Fonts d’informació i indicadors demogràfics.
Anàlisi de dades. Indicadors de salut: classificació i utilitat. Anàlisi de les neces-
sitats de salut. Indicadors demogràfics: mortalitat, morbilitat, prevalença, inci-
dència. Definició de qualitat de vida relacionada amb la salut.

11. Guies de pràctica clínica. Plans de cures. Vies clíniques.
12. Prevenció i promoció de la salut: concepte. Definició de detecció pre-

coç dels problemes de salut. Factors de risc per a la salut a les distintes etapes
de la vida (infància, adolescència, edat adulta i tercera edat): identificació dels
factors de risc i cures infermeres relacionades.

13. Qualitat en el Sistema Nacional de Salut: característiques de l’atenció
sanitària. Dimensions de qualitat: científica, tècnica, efectivitat, eficiència,
accessibilitat i satisfacció de l’usuari. Avaluació de l’estructura, del procés i dels
resultats. Millora contínua de la qualitat. Mètodes d’avaluació de la qualitat.
Auditories. Tendències actuals d’avaluació de qualitat de les cures infermeres.
Programes de qualitat: disseny i implantació.

14. Investigació en ciències de la salut (metodologia quantitativa i quali-
tativa). Fases d’un projecte d’investigació. Tipus de disseny. Conceptes de
població i de mostra. Tècniques de recollida d’investigació i tipus de variables.
Anàlisi i interpretació de dades. Aspectes ètics en la investigació en salut.

15. Validesa dels mètodes diagnòstics: validesa i fiabilitat dels instru-
ments de mesura. Sensibilitat, especificitat. Valor predictiu positiu i negatiu.

16. Fonaments de la pràctica clínica basada en l’evidència. Investigació
secundària. La documentació en l’evidència científica. Bases de dades biblio-
gràfiques. Instruments de l’evidència científica. Formulació de preguntes i
recerca de respostes sobre la pràctica clínica.

17. Principis fonamentals de la bioètica: codi deontològic de la inferme-
ria espanyola. El secret professional: concepte i regulació jurídica.

18. Disciplina infermera. Models i teories d’infermeria. Característiques
generals dels models. El model de Virginia Henderson (adaptació de María
Teresa Luis, Carmen Fernández i María Victoria Navarro).

19. Metodologia de cures. El procés d’infermeria. Avaluació del procés
diagnòstic. Judici clínic segons el model de Virginia Henderson (adaptació de
María Teresa Luis, Carmen Fernández i María Victoria Navarro). Taxonomia
NANDA. Planificació i execució. Formulació d’objectius. Intervencions.
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Taxonomia NIC. Avaluació: classificació de resultats Taxonomia NOC. Criteris
de resultats i indicadors.

20. Tècniques i habilitats de comunicació: relació entre el professional de
la infermeria i els pacients. Escolta activa. Relació d’ajuda. Entrevista clínica:
concepte i característiques.

21. Desenvolupament de la conducta humana: etapes del desenvolupa-
ment. Tipus de personalitat. Hàbits. Motivació. Factors socioculturals.
Problemes psicosocials i d’adaptació de la persona al medi hospitalari. 

22. Mesures preventives en salut: conceptes generals. Antisèptics.
Desinfectants. Esterilització (mètodes d’esterilització, manipulació i conserva-
ció del material estèril). Infecció nosocomial, mesures preventives. Aïllament
hospitalari: concepte, tipus i descripció. Gestió dels residus sanitaris.

23. El personal d’infermeria en l’atenció primària: centre de salut, comu-
nitat, consulta d’infermeria. Coordinació entre els nivells: atenció primària,
atenció especialitzada i sociosanitària.

24. Atenció a la família.
25. Atenció a la comunitat.
26. Atenció domiciliària: conceptes i etapes de la visita domiciliària.

Atenció domiciliària: programa d’atenció a persones immobilitzades i en situa-
ció terminal.

27. Cures a les persones en situació terminal: avaluació integral i plans de
cures estandarditzats. Cures pal·liatives. Dolor: característiques i escales de
mesura. Atenció a la persona i a la família. Fases del dol. Maneig del dol.
Atenció a la família després de la mort d’un dels membres.

28. Immunitzacions: concepte i classificació. Tipus de vacunes. Calendari
de vacunació de les Illes Balears. Indicacions, contraindicacions i falses con-
traindicacions. Reaccions adverses. Cadena del fred. Indicadors de cobertura.
Captació activa.

29. L’educació per a la salut individual, grupal i comunitària: concepte,
metodologia i tècniques. Elaboració de programes d’educació per a la salut.

30. Foment de l’autocura i promoció de la salut de la persona i del cuida-
dor principal.

31. Promoció de l’activitat física i alimentació equilibrada. Avantatges de
fer una activitat física adequada i beneficis de l’alimentació saludable.

32. Sexualitat: concepte. Reproducció. Mètodes anticonceptius. Prevenció
de malalties de transmissió sexual. Avaluació integral i cures a les persones amb
patrons sexuals inefectius o amb disfunció sexual.

33. Cures infermeres a persones en situació de dependència. Informe de
salut. Cures a les persones amb problemes o diagnòstics d’autonomia. Afectació
de la capacitat per dur a terme les activitats bàsiques de la vida quotidiana.

34. Perspectiva de gènere en les maneres d’emmalaltir i de morir.
35. Atenció integral a les víctimes de maltractaments.
36. Cures infermeres a les persones grans. Principals canvis del procés

d’envelliment: fisiològics, psicològics i socials. Avaluació geriàtrica integral.
Prevenció d’accidents i deteriorament cognitiu. Hàbits dietètics. Promoció de
l’autonomia. Orientacions per a l’autocura. Problemes principals. Suport al cui-
dador principal i a la família.

37. Cures a les dones gestants: canvis fisiològics. Alimentació. Higiene.
Problemes freqüents en la gestació. Educació maternal. Puerperi. Canvis fisio-
lògics i psicològics. Alletament. Pla de cures durant l’embaràs, el part i el puer-
peri.

38. Cures a les dones en el climateri: canvis, foment d’hàbits saludables.
Prevenció i control de risc. Educació per a la salut individual i grupal.

39. Cures als nounats sans: paràmetres de desenvolupament i creixement.
Detecció precoç de malalties congènites i metabòliques.

40. Cures als nounats malalts: avaluació integral. Identificació dels pro-
blemas més prevalents de l’infant i de la família. Nounats amb pes baix.
Nounats prematurs. Crisis convulsives. Insuficiència respiratòria aguda.
Problemes gastrointestinals aguts. Deshidratació.

41. Cures durant la infància: Programa de l’infant sa. Etapes del desenvo-
lupament. Alimentació i nutrició: dieta equilibrada. Higiene. Salut bucodental.
Prevenció d’accidents: a casa, a l’escola i de trànsit. Detecció i protocols de mal-
tractaments. Adquisició d’hàbits saludables: el paper de la família.

42. Cures durant l’adolescència: característiques de l’adolescència.
Adquisició d’hàbits saludables. Alimentació i dieta equilibrada. Alteracions ali-
mentàries: anorèxia, bulímia i obesitat. Prevenció d’hàbits tòxics: alcohol, tabac
i drogues. Iniciació a la sexualitat. Mètodes anticonceptius. Prevenció de malal-
ties de transmissió sexual.

43. Classificació general dels medicaments: absorció i eliminació de fàr-
macs. Toxicitat i efectes col·laterals. Farmacovigilància. Condicions de conser-
vació dels medicaments.

44. Administració de medicaments: precaucions prèvies a l’administració
d’un fàrmac. Vies d’administració: definició i tipus. Punts d’elecció, tècniques i
problemes més freqüents. Càlcul de la dosi. Manipulació de citostàtics.
Venòclisi. Maneig de reservoris. Administració de medicació al domicili: vigi-
lancia dels pacients polimedicats.

45. Conceptes d’urgència i d’emergència. Problemes i intervencions en
situacions crítiques: politraumatisme, cremades, xoc, intoxicacions, parts ines-
perats, urgències psiquiàtriques, toxicomanies. Hipotèrmia, deshidratació.
Trasllat de pacients crítics adults i pediàtrics.

46. Reanimació cardiopulmonar bàsica i avançada en adults i pediatria
segons les darreres recomanacions del Consell Europeu de Reanimació (ERC) i

de les societats que formen el ‘Consejo Español de Resucitación
Cardiopulmonar’. Desfibril·lació externa automàtica. Administració de medica-
ments en situacions d’urgència i emergència.

47. Maneig de les ferides. Cures generals de la pell. Avaluació del risc
d’úlceres per pressió. Escales de valoració, cures d’úlceres per pressió, ferides
cròniques i cremades.

48. Avaluació i cures infermeres a persones amb problemes respiratoris:
insuficiència respiratòria aguda, malaltia pulmonar obstructiva crònica. Altres
problemes broncopulmonars. Procediments d’infermeria: oxigenoteràpia, venti-
lació mecànica, espirometria, aspiració de les vies altes.

49. Avaluació i cures infermeres a persones amb problemes cardiovascu-
lars: insuficiència cardíaca, infart de miocardi, hipertensió arterial. Altres pro-
blemas cardiovasculars. Monitoració de les constants vitals.

50. Avaluació i cures infermeres a persones amb problemes endocrinolò-
gics. Diabetis. Altres problemes. Educació diabetològica.

51. Nutrició: avaluació integral i cures a persones amb nutrició oral, ente-
ral o parenteral. Dietes terapèutiques. Identificació dels problemes més preva-
lents.

52. Avaluació i cures infermeres a persones amb problemes neurològics:
accident vascular cerebral, epilèpsia, demències.

53. Avaluació i cures infermeres a persones amb problemes en el sistema
renal: insuficiència renal aguda. Altres problemes renals i urològics.
Procediments i tècniques infermeres. Cateterisme vesical: Concepte, indica-
cions i contraindicacions del sondatge vesical.

54. Avaluació i cures infermeres a persones amb problemes del sistema
musculoesquelètic. Problemes principals de l’aparell locomotor. Procediments
infermers: embenats, immobilitzacions i altres tècniques.

55. Avaluació i cures infermeres a persones amb problemes gastrointesti-
nals. Abdomen agut, úlcera gastroduodenal. Altres problemes gastrointestinals.
Procediments infermers: cures, ostomies, rentat gàstric.

56. Cures a persones amb problemes de salut mental: processos d’angoi-
xa o depressió, somatitzacions i trastorns de la conducta alimentària. Avaluació
integral. Identificació dels problemes més prevalents de la persona i

de la seva família.
57. Cures a persones amb malalties infeccioses: VIH, tuberculosi, hepati-

tis. Avaluació integral. Identificació dels problemes prevalents.
58. Cures als pacients quirúrgics. Preoperatori: visita prequirúrgica, recep-

ció dels pacients, preparació per a la cirurgia. Intraoperatori: cures als pacients
durant la intervenció. Tipus d’anestèsia i maneig de fàrmacs.

59. Cures postquirúrgiques. Unitats de vigilància postquirúrgica. Cirurgia
major ambulatòria. Tècniques de vigilància i control. Altes hospitalàries i segui-
ment domiciliari a càrrec de l’atenció primària.

60. Mesures de seguretat clínica per als pacients.

ANNEX II
Programa de matèries que regiran les proves selectives per accedir a la catego-

ría auxiliar d’infermeria
Per al torn de promoció interna, s’exclouen del programa de matèries els

temes 1 a 7.

1. Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut bàsic i principis
generals. Els drets i els deures fonamentals dels espanyols.

2. Estatut d’autonomia de les Illes Balears: disposicions generals.
3. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: con-

ceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat a la feina. Organització
de la prevenció de riscos laborals en l’àmbit sanitari.

4. Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat: principis generals,
estructura del sistema sanitari públic. Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió y
qualitat del Sistema Nacional de Salut: prestacions del Sistema Nacional de
Salut. El Consell Interterritorial. El sistema d’informació sanitària.

5. Llei 5/2003, de 4 de abril, de salut de les Illes Balears: principis gene-
rals i drets i deures dels ciutadans.

6. Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sani-
tàries: objecte, àmbit d’aplicació, professions sanitàries titulades i professions
de l’àrea sanitària de formació professional. L’exercici de les professions sani-
tàries. La formació especialitzada en ciències de la salut.

7. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic: drets
i deures dels empleats públics. El codi de conducta. Llei 55/2003, de 16 de
novembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: classi-
ficació del personal estatutari, drets i deures, adquisició i pèrdua de la condició
de personal estatutari, provisió de places, selecció i promoció interna.

8. L’usuari del Sistema Nacional de Salut: drets i deures. La tarjeta sani-
tària individual. Els drets d’informació sanitària i a la intimitat en la Llei
41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de
drets i deures en matèria d’informació.

9. Activitats de l’auxiliar d’infermeria a l’atenció primària i a l’atenció
especialitzada. Concepte: cures, necessitats bàsiques i autocura.

10. Feina en equip: concepte d’equip i d’equip multidisciplinari. El pro-
cés d’integració.

11. Comunicació: concepte i tipus de comunicació. Habilitats per a la
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comunicació. L’empatia i l’escolta activa. Principis fonamentals de la bioètica.
El secret professional: concepte i regulació jurídica.

12. Infeccions nosocomials: definició, cadena epidemiològica, barreres
higièniques. Tipus i mesures d’aïllament. Importància del rentat de mans.

13. Conceptes generals sobre higiene hospitalària. Mètodes de neteja i
desinfecció del material i de l’instrumental sanitari. Antisèptics i desinfectants.
Esterilització. Mètodes d’esterilització segons el tipus de material. Tipus de con-
trols. Manipulació i conservació del material estèril.

14. Gestió de residus sanitaris: definició, classificació, transport, elimina-
ció i tractament.

15. Constants vitals: concepte. Procediment per prendre les constants
vitals. Gràfiques i balanç hídric.

16. Mostres biològiques: concepte de mostra. Diferents tipus de postres
biològiques. Procediments per prendre mostres. Manipulació, transport i con-
servació.

17. Atenció dels pacients en les necessitats d’higiene: concepte, higiene
general i parcial, higiene del pacient enllitat. Tècnica de higiene capil·lar.
Tècnica i zones de rasurat per a intervencions quirúrgiques. Higiene dels nou-
nats i dels lactants.

18. Atenció dels pacients en la necessitat d’eliminació: diüresi i defecació.
Tipus d’ènemes, administració d’ènemes. Coneixement i activitats de col·labo-
ració per fer sondatges dels aparells urinari, digestiu i rectal.

19. Atenció dels pacients en la necessitat d’alimentació: classificació dels
aliments, tipus de dietes, vies d’alimentació. Manipulació i administració d’ali-
ments (alimentació enteral). Alimentació per sonda nasogàstrica i atencions
especials a pacients intubats. Alimentació dels lactants.

20. Atenció dels pacients en les necessitats de mobilització: mobilitat i
immobilitat física, factors que afecten la mobilitat. Ergonomia: tècniques de
mobilització, de deambulació i de trasllat. Posicions corporals. Risc de caigu-
des: mesures preventives. Ús correcte dels dispositius d’ajuda.

21. Reanimació cardiopulmonar bàsica, suport vital bàsic. Concepte d’ur-
gència i prioritat. Primers auxilis en situacions crítiques. Carro d’aturades: repo-
sició i manteniment del material.

22. Medicaments: tipus de medicaments, vies d’administració, precau-
cions abans, durant i després de l’administració. Conservació i emmagatzema-
ment dels medicaments. Caducitats.

23. Úlceres per pressió: concepte, factors de risc. Localització. Etiologia.
Mesures de prevenció. Mobilització i canvis de postura.

24. Atenció i preparació dels pacients per a una exploració i/o una inter-
venció quirúrgica: posicions anatòmiques. Atenció en les fases preoperatòria i
postoperatòria.

25. Atenció dels pacients de salut mental: concepte de trastorn mental
greu. Atenció de les necessitats bàsiques durant l’hospitalització.

26. Atenció dels pacients en situació terminal. Cures pal·liatives i persona
cuidadora. Dol: tipus i manifestacions. Suport al cuidador principal i a la famí-
lia. Cures post mortem.

ANNEX III
Programa de matèries que regiran les proves selectives per accedir a la catego-

ría personal auxiliar sanitari/no sanitari

1. Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut bàsic i principis
generals. Els drets i els deures fonamentals dels espanyols.

2. Estatut d’autonomia de les Illes Balears: disposicions generals.
3. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: con-

ceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat a la feina. Organització
de la prevenció de riscos laborals en l’àmbit sanitari.

4. Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat: principis generals,
estructura del sistema sanitari públic. Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió y
qualitat del Sistema Nacional de Salut: prestacions del Sistema Nacional de
Salut. El Consell Interterritorial. El sistema d’informació sanitària.

5. Llei 5/2003, de 4 de abril, de salut de les Illes Balears: principis gene-
rals i drets i deures dels ciutadans.

6. Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sani-
tàries: objecte, àmbit d’aplicació, professions sanitàries titulades i professions
de l’àrea sanitària de formació professional. L’exercici de les professions sani-
tàries. La formació especialitzada en ciències de la salut.

7. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic: drets
i deures dels empleats públics. El codi de conducta. Llei 55/2003, de 16 de
novembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: classi-
ficació del personal estatutari, drets i deures, adquisició i pèrdua de la condició
de personal estatutari, provisió de places, selecció i promoció interna.

8. L’usuari del Sistema Nacional de Salut: drets i deures. La tarjeta sani-
tària individual. Els drets d’informació sanitària i a la intimitat en la Llei
41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de
drets i deures en matèria d’informació.

9. El personal subaltern: funcions del zelador. Funcions de vigilància.
Actuacions del zelador amb els familiars dels malalts. Funcions d’assistència al
personal sanitari.

10. El zelador en la seva relació amb els malalts: trasllat i mobilitat d’a-

quests. Tècniques de mobilització de pacients. Actuació a la UVI.
11. Normes d’actuació a les sales d’operacions. Normes d’higiene.

L’esterilització. Actuació a les habitacions dels malalts i a les estances comunes.
12. Actuació del zelador en relació amb els pacients finats. Actuació a les

sales d’autòpsia i als mortuoris.
13. Unitats de psiquiatria. L’actuació del zelador en relació amb els

malalts mentals.
14. El trasllat de documents i d’objectes. Maneig i trasllat de documenta-

ció sanitària.
15. Els subministraments. Subministraments interns i externs. Recepció i

emmagatzematge de mercaderies. Organització del magatzem. Distribució de
comandes. Actuació del zelador a la farmàcia i a l’animalari. 

16. L’actuació del zelador a les unitats d’urgències. El transport de malalts
en ambulància.

ANNEX IV
Programa de matèries que regiran les proves selectives per accedir a la catego-

ría Fisioterapeuta
Per al torn de promoció interna, s’exclouen del programa de matèries els

temes 1 a 7.

1. Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut bàsic i principis
generals. Els drets i els deures fonamentals dels espanyols.

2. Estatut d’autonomia de les Illes Balears: disposicions generals.
3. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: con-

ceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat a la feina. Organització
de la prevenció de riscos laborals en l’àmbit sanitari.

4. Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat: principis generals,
estructura del sistema sanitari públic. Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió y
qualitat del Sistema Nacional de Salut: prestacions del Sistema Nacional de
Salut. El Consell Interterritorial. El sistema d’informació sanitària.

5. Llei 5/2003, de 4 de abril, de salut de les Illes Balears: principis gene-
rals i drets i deures dels ciutadans.

6. Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sani-
tàries: objecte, àmbit d’aplicació, professions sanitàries titulades i professions
de l’àrea sanitària de formació professional. L’exercici de les professions sani-
tàries. La formació especialitzada en ciències de la salut.

7. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic: drets
i deures dels empleats públics. El codi de conducta. Llei 55/2003, de 16 de
novembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: classi-
ficació del personal estatutari, drets i deures, adquisició i pèrdua de la condició
de personal estatutari, provisió de places, selecció i promoció interna.

8. L’usuari del Sistema Nacional de Salut: drets i deures. La tarjeta sani-
tària individual. Els drets d’informació sanitària i a la intimitat en la Llei
41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de
drets i deures en matèria d’informació.

9. Salut pública i epidemiologia. Conceptes de salut i malaltia. Indicadors
de salut per edat i per sexe: morbiditat, mortalitat, letalitat i esperança de vida.
Principals problemes de salut de la població espanyola actual. Element de prio-
rització: magnitud, transcendència, vulnerabilitat i costos.

10. Demogràfica sanitària. Fonts d’informació i indicadors demogràfics.
Anàlisi de dades. Indicadors de salut: classificació i utilitat. Anàlisi de les neces-
sitats de salut. Indicadors demogràfics: mortalitat, morbilitat, prevalença, inci-
dència. Definició de qualitat de vida relacionada amb la salut.

11. Qualitat en el Sistema Nacional de Salut: característiques de l’atenció
sanitària. Dimensions de la qualitat: científica, tècnica, efectivitat, eficiència,
accessibilitat i satisfacció de l’usuari. Avaluació de l’estructura, del procés i dels
resultats. Millora contínua de la qualitat. Mètodes d’avaluació de la qualitat.
Auditories. Tendències actuals en l’avaluació de la qualitat de les cures

infermeres. Programes de qualitat: disseny i implantació.
12. Investigació en ciències de la salut (metodologia quantitativa i quali-

tativa). Fases d’un projecte d’investigació. Tipus de disseny. Conceptes de
població i de mostra. Tècniques de recollida d’investigació i tipus de variables.
Anàlisi i interpretació de dades. Aspectes ètics en la investigació en salut.

13. Validesa dels mètodes diagnòstics: validesa i fiabilitat dels instru-
ments de mesura. Sensibilitat, especificitat. Valor predictiu positiu i negatiu.

14. Fonaments de la pràctica clínica basada en l’evidència. Investigació
secundària. La documentació en l’evidència científica. Bases de dades biblio-
gràfiques. Instruments de l’evidència científica. Formulació de preguntes i
recerca de respostes sobre la pràctica clínica.

15. Principis fonamentals de la bioètica. El secret professional: concepte i
regulació jurídica.

16. Salut laboral: concepte. Condicions fisicoambientals del lloc de feina.
Prevenció de riscos laborals.

17. Educació per a la salut individual, en grup i comunitària: concepte,
metodologia i tècniques didàctiques. Criteris i tècniques d’avaluació.

18. Organització de les cures de fisioteràpia en l’atenció primària i en l’a-
tenció especialitzada: centre de salut, comunitat. Hospital, consulta de fisioterà-
pia. Coordinació entre els nivells assistencials, continuïtat de les cures. Informe
de rehabilitació a l’alta.
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19. Metodologia del procés de fisioteràpia: valoració funcional, objectius
terapèutics, aplicació de tècniques i avaluació.

20. Intervenció fisioterapèutica: objectius i planificació. Deficiència,
Discapacitat i minusvalidesa: concepte.

21. Cinesiologia: eixos i plans del cos. Moviments articulars elementals.
Goniometria articular: concepte, registre, tècniques goniomètriques i amplituds
articulars dels membres superiors, dels membres inferiors i de la columna ver-
tebral. Valoració muscular: principis generals, sistemes de gradació, tècnica de
valoració muscular.

22. Fisioteràpia en malalts crítics. Valoració i objectius. Tècniques i mèto-
des de tractament fisioteràpic: malalts a la UCI, infart de miocardi, MPOC,
asma, cirurgia cardiorespiratòria i altres.

23. Fisioteràpia respiratòria. Valoració i objectius. Tècniques i mètodes de
les patologies més freqüents.

24. Fisioteràpia en traumatologia. Valoració i objectius. Tècniques i mèto-
des de les patologies més freqüents.

25. Fisioteràpia en les patologies òssies i de les parts blanes. Valoració i
objectius. Tècniques i mètodes de les patologies més freqüents.

26. Fisioteràpia en les malformacions congènites. Valoració i objectius.
Tècniques i mètodes de les patologies més freqüents.

27. Fisioteràpia en les patologies osteoarticulars. Valoració i objectius.
Tècniques i mètodes de les patologies més freqüents.

28. Fisioteràpia en el dolor crònic. Valoració i objectius. Tècniques i
mètodes de les patologies més freqüents: educació fisioterapèutica.

29. Fisioteràpia en reumatologia. Valoració i objectius. Tècniques i mèto-
des de les patologies més freqüents: artropaties inflamatòries, reumatismos
degeneratius, periartritis escapulohumeral.

30. Fisioteràpia en patologia neurològica del sistema nerviós central.
Valoració i objectius. Tècniques i mètodes de les patologies més freqüents: sín-
dromes neurològiques, lesions de la medul·la espinal i lesions cerebrals.

31. Fisioteràpia en patologia neurològica del sistema nerviós perifèric.
Valoració i objectius. Tècniques i mètodes de les patologies més freqüents:
lesions del plexe braquial i membre inferior, paràlisis perifèriques tronculars.

32. Fisioteràpia en el desenvolupament psicomotor de l’infant sa.
Valoració i activitats de promoció i prevenció.

33. Valoració fisioterapèutica de l’infant malalt: paràlisi cerebral, valora-
ció dels trastorns motors i del trastorns associats. Educació terapèutica de la
paràlisi cerebral.

34. Fisioteràpia en les persones grans: valoració, escales de valoració fun-
cional, activitats de prevenció i promoció. Atenció a les persones grans depen-
dents. Els accidents en les persones grans: caigudes i altres riscs.

35. Fisioteràpia en l’adult: risc cardiovascular. Exercici físic. Adaptació
segons les patologies de base: hipertensió, obesitat, diabetis. Pla fisioterapèutic
personalitzat. Adherència terapèutica.

36. Cinesiteràpia: concepte i modalitats. Principis generals, indicacions i
contraindicacions.

37. Cinesiteràpia passiva i activa. Definició, tipus. Efectes terapèutics,
indicacions i contraindicacions.

38. Cinesiteràpia activa resistida: definició. Mètodes de musculació dinà-
mica amb càrregues creixents indirectes i directes: mètodes estàtics, caracterís-
tiques. Indicacions i contraindicacions.

39. Cinesiteràpia activa específica: exercicis de Kodman, Buerger,
Frenkel.

40. Electroteràpia. Concepte, indicacions i contraindicacions.
Classificació dels corrents elèctrics més emprats en fisioteràpia. Col·locació de
l’aparell d’electroteràpia al pacient: factors que cal valorar. Normes de segure-
tat en el maneig d’aparells d’electroteràpia.

41. Tècniques d’electroteràpia amb corrents de freqüència baixa, mitjana
i alta. Indicacions terapèutiques i contraindicacions. Factors que cal tenir en
compte en la dosificació de les diferents tècniques.

42. Tècniques elèctriques musculars: enfortiment muscular mitjançant
corrents elèctrics. Tècniques dels corrents alterns més emprades per a l’enforti-
ment. Indicacions terapèutiques i contraindicacions.

43. Massoteràpia: concepte, indicacions i contraindicacions. Efectes tera-
pèutics. Tècniques de massoteràpia i maniobres fonamentals: fricció, pressió,
vibració i percussió.

44. Tècniques especials de massoteràpia: massatge transvers profund,
drenatge limfàtic manual i massatge del teixit connectiu. Efectes fisiològics i
terapèutics, tècniques específiques, indicacions i contraindicacions.

45. Mecanoteràpia: concepte, indicacions i contraindicacions. Interès
actual. Equipaments especials: aparells de tracció, bicicleta cinètica, taula de
ma, espatleres, rampes, plat de Bohler: utilitats i aplicacions.

46. Suspensoteràpia i teràpia amb politges: concepte, indicacions i con-
traindicacions. Principis generals. Utilitats i aplicacions.

47. Avaluació de la marxa normal i patològica. Reeducació en les dife-
rents patologies.

48. Hidroteràpia: concepte, indicacions i contraindicacions. Principis
generals. Tipus d’aigua. Temperatura de l’aigua. Efectes fisiològics i terapèu-
tics. Tècniques d’hidroteràpia.

49. Termoteràpia i crioteràpia: concepte, indicacions i contraindicacions.
Maneres de propagació del calor. Termoregulació: estímul tèrmic. Tècniques
d’aplicació. Efectes fisiològics i terapèutics.

50. Ergonomia: definició i objectius. Disseny del lloc de feina. Postures
perjudicials durant la feina. Mètodes de mobilització de malalts i de persones
incapacitades. Escola d’esquena.

51. L’embenat funcional: concepte i aplicacions. Material necessari.
Mètodes. Indicacions i contraindicacions.

ANNEX V
Programa de matèries que regiran les proves selectives per accedir a la catego-

ría comare
Per al torn de promoció interna, s’exclouen del programa de matèries els

temes 1 a 7.

1. Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut bàsic i principis
generals. Els drets i els deures fonamentals dels espanyols.

2. Estatut d’autonomia de les Illes Balears: disposicions generals.
3. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: con-

ceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat a la feina. Organització
de la prevenció de riscos laborals en l’àmbit sanitari.

4. Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat: principis generals,
estructura del sistema sanitari públic. Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió y
qualitat del Sistema Nacional de Salut: prestacions del Sistema Nacional de
Salut. El Consell Interterritorial. El sistema d’informació sanitària.

5. Llei 5/2003, de 4 de abril, de salut de les Illes Balears: principis gene-
rals i drets i deures dels ciutadans.

6. Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sani-
tàries: objecte, àmbit d’aplicació, professions sanitàries titulades i professions
de l’àrea sanitària de formació professional. L’exercici de les professions sani-
tàries. La formació especialitzada en ciències de la salut.

7. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic: drets
i deures dels empleats públics. El codi de conducta. Llei 55/2003, de 16 de
novembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: classi-
ficació del personal estatutari, drets i deures, adquisició i pèrdua de la condició
de personal estatutari, provisió de places, selecció i promoció interna.

8. L’usuari del Sistema Nacional de Salut: drets i deures. La tarjeta sani-
tària individual. Els drets d’informació sanitària i a la intimitat en la Llei
41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de
drets i deures en matèria d’informació.

9. Legislació vigent referent a la maternitat. Objectius. Certificació de
naixements i tràmits d’inscripció en el registre civil. Baixa maternal: conceptes
bàsics.

10. Principis fonamentals de la bioètica. El secret professional: concepte i
regulació jurídica. El consentiment informat . El codi deontològic.

11. Qualitat en el Sistema Nacional de Salut. Dimensions de la qualitat:
científica, tècnica, efectiva, eficiència, accessibilitat i satisfacció de l’usuari.
Mètodes d’avaluació de la qualitat. Programes de qualitat: disseny i implanta-
ció.

12. Estratègies d’atenció al part normal en els plans de qualitat del
Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat i Consum.

13. Salut pública i epidemiologia. Conceptes de salut i malaltia.
Indicadors de salut per edat i sexe: morbiditat, mortalitat, letalitat i esperança de
vida. Principals problemes de salut en la població espanyola actual. Element de
priorització: magnitud, transcendència, vulnerabilitat i costos.

14. L’atenció primària de salut, els equips d’atenció primària, el centre de
salut i la zona bàsica de salut. La comare dins l’equip d’atenció primària.

15. L’atenció hospitalària. Sistema intern de l’hospital. Problemes d’a-
daptació dels pacients hospitalitzats.

16. Organització de les cures obstetricoginecològiques en l’atenció hospi-
talària i en l’atenció primària. Consulta de la comare. Consulta domiciliària.

17. Coordinació de cures obstetricoginecològiques entre els nivells assis-
tencials. Programa d’atenció a la dona.

18. Demografia sanitària maternoinfantil. Problemes de salut maternal.
Morbiditat i mortalitat materna. Indicadors. Mortalitat perinatal. Indicadors.
Mortalitat infantil. Indicadors.

19. Sistemes d’informació emprats en l’atenció especialitzada i en l’aten-
ció primària: història clínica. Classificacions internacionals dels problemas de
salut (CIAP-2, CIM-9, NANDA). Característiques generals. Dades de la histò-
ria d’obstetrícia.

20. Investigació en ciències de la salut (metodologia quantitativa i quali-
tativa). Fases d’un projecte d’investigació. Tipus de disseny. Conceptes de
població i de mostra. Tècniques de recollida d’investigació i tipus de variables.
Anàlisi i interpretació de dades. Aspectes ètics en la investigació en salut.

21. Salut afectivosexual. Conceptes generals. Socioantropologia de la
sexualitat. Components de la sexualitat. La sexualitat en les diferents etapes del
cicle vital. Educació per a la salut afectivosexual individual, grupal i comunità-
ria: concepte, metodologia i tècniques didàctiques. Criteris i tècniques d’ava-
luació. Conducta sexual humana. Resposta sexual humana. Prevenció de con-
ductes de risc. Programes d’educació afectivosexual. Actuació de la comare dins
l’àmbit de l’educació sexual.

22. Reproducció humana: conceptes generals. Estructura i funció dels
aparells reproductors masculí i femení. Desenvolupament embrionari. Cicle

35BOIB 15-05-2010Num. 73



ovàric i cicle endometrial.
23. Alteracions del cicle menstrual i simptomatologia.
24. Adolescència. Menarquia i pubertat. Modificacions físiques i psíqui-

ques. Informació, educació sanitària. Programes per a joves.
25. Planificació familiar: contracepció. Mètodes naturals. Mètodes de

barrera. Contracepció hormonal. Dispositiu intrauterí. Esterilització quirúrgica.
Esterilitat. Infertilitat. Programa d’orientació i planificació familiar: objectius i
activitats.

26. Genètica humana: herència, gens i cromosomes. Mapa genètic i cario-
tip. Consell genètic: alteracions cromosòmiques i hereditàries.

27. Problemes relacionats amb la reproducció: esterilitat i infertilitat. 23
BOIB 30-08-2008 Num. 121 Atenció integral a la parella estèril. La reproduc-
ció assistida.

28. Embriologia general: gametogènesi, ovogènesi i espermatogènesi.
29. Anomalies en el desenvolupament embrionari i fetal. Tipus, classifi-

cació, causes i prevenció.
30. El procés gestacional: concepte d’embaràs. Anatomia i fisiologia de

l’embaràs: fecundació i implantació uterina. Característiques morfològiques i
funcionals de la placenta. Canvis estructurals, funcionals, emocionals i psicolò-
gics

de la dona embarassada. Diagnòstic de l’embaràs. Proves i control durant
l’embaràs. Autocures durant l’embaràs: alimentació, eliminació, activitat i des-
cans, etc.

31. Atenció i cura de les dones en la interrupció voluntària de l’embaràs.
Supòsits legals. Atenció i cura després de l’avortament.

32. Diagnòstic prenatal d’anomalies congènites. Biòpsia de còrion.
Amniocentesi. Ecografia. L’alfafetoproteïna.

33. Consulta prenatal: atenció a les dones gestants. Objectius de control
prenatal, història de l’embarassada. Analítiques i proves diagnòstiques.
Determinació de la data del part. Identificació de problemes. Control i segui-
ment de l’embarassada. Avaluació contínua de l’embarassada.

34. Educació sanitària de les dones gestants. Programa d’educació mater-
nal. Entrenament psicofísic. Tècniques respiratòries. Tècniques gimnàstiques.
Tècniques de relaxació.

35. Embaràs d’alt risc: classificació de l’embaràs d’alt risc. Hiperèmesi
gravídica. Metrorràgies durant el primer trimestre de la gestació. Hemorragia
abans del part. Problemes derivats dels annexos fetals: anomalies de la placen-
ta,

del cordó, de les membranes i del líquid amniòtic. Hipertensió arterial.
Diabetis gestacional.

36. Atenció a les dones amb complicacions durant l’embaràs. Problemas
hemorràgics durant el primer i el segon trimestres: avortament, embaràs ectòpic,
mola.

37. Les embarassades amb problemes derivats de les drogodependències.
Intervencions.

38. Les dones amb problemes d’isoimmunització. Avaluació.
Implicacions maternofetals. Intervencions específiques.

39. Complicacions fetals durant la gestació: avaluació del creixement i del
desenvolupament fetal.

40. Atenció als problemes relacionats amb la duració de la gestació: ame-
naça de part prematur, embaràs perllongat.

41. Atenció integral durant el procés del part. Etapes del treball de part:
fisiologia del part, adaptació de l’organisme matern al treball del part, adaptació
del fetus al treball del part. Etapes del part: avaluació materna i fetal. Aspectos
psicològics de la dona durant el part. Participació de la parella durant el procés
de part. Alternatives al part tradicional. Assistència al part de persones d’altres
cultures.

42. Farmacoteràpia durant el procés del part: inductors, analgèsics i anes-
tèsics.

43. Embaràs i part múltiple. Avaluació i cures.
44. Atenció a les dones amb problemes durant el part. Part de risc: con-

cepte, factors etiològics. Situació psicosocial de risc: dona adolescent, dona
sola, etc.

45. Alteracions en el canal del part: distòcies. Avaluació, implicació i
intervencions. Alteracions en l’objecte del part: dimensions fetals, situacions
anòmales, presentacions anòmales. Avaluació, implicació i intervencions.

46. Alteracions en la dinàmica del part: patiment fetal, identificació de
problemes i intervencions.

47. Situacions d’emergència: prolapse de cordó. Embòlia de líquid amniò-
tic. Ruptura uterina. Crisi d’eclàmpsia. Hemorràgia uterina. Avaluació del pro-
blema i intervencions.

48. Procediments tocoquirúrgics. Parts instrumentals: cesària, fòrceps,
ventosa. Espàtula: indicacions.

49. Atenció immediata al nounat: avaluació inicial, test d’Apgar, registres
i cures immediates. Examen general, avaluació neurològica. Identificació de les
situacions de risc. Cures del nounat: aportació d’aire, termoregulació, benestar i
seguretat, alimentació, eliminació, son. Orientació als pares sobre les cures.

50. Atenció al nounat amb problemes: nounat de risc. Classificació dels
problemes. Reanimació del nounat. Hiperbilirubinèmia: causes, prevenció de
complicacions. Cures específiques. Sèpsia neonatal: causes, prevenció de com-
plicacions.

51. Alletament matern. Fisiologia de la secreció làctia. Problemes més

freqüents. Deslletar i inhibir l’alletament. Educació sanitària.
52. Atenció a la dona durant el puerperi: puerperi normal, molèsties pos-

tpart. Atenció al postpart immediat, exploració general, identificació de proble-
mas i prevenció. Atenció durant el puerperi domiciliari i plans generalitzats
d’activitats durant el puerperi.

53. Autocures derivades del puerperi: alimentació, activitat i descans, eli-
minació, seguretat, adaptació al nou rol. Control i seguiment del puerperi.

54. Situacions de risc durant el puerperi: concepte, factors etiològics i
concurrents. Complicacions generals i complicacions locals.

55. Mesures preventives en la síndrome d’immunodeficiència adquirida
(sida): embaràs, part, alletament. Educació sanitària.

56. Incontinència urinària: prevenció. Diagnòstic precoç del càncer geni-
tal i de mama. Programes de prevenció secundària. Objectius. Epidemiologia.
Pautes d’assistència.

57. Atenció a les dones amb problemes ginecològics. Alteracions del cicle
menstrual, climateri. Les dones amb problemes estructurals en el sistema repro-
ductor. Processos inflamatoris i infecciosos del sistema reproductor.

58. Malalties de transmissió sexual. Patologia, tractament i prevenció.
59. Tumors de l’aparell genital femení. Classificació, epidemiologia,

identificació de problemes i tractament. Detecció precoç. Cures i autocures.
Dones amb patologies mamàries. Càncer de mama, atenció a les dones mastec-
tomitzades.

ANNEX VI
Programa de matèries que regeixen les proves selectives per accedir a la cate-

goría de grup auxiliar administratiu de la funció administrativa
En el cas de les persones aspirants que participin en el torn de promoció inter-

na que pertanyin al grup immediatament inferior de la seva mateixa àrea de
classificació (personal auxiliar no sanitari), s’exclouen del programa de matè-

ries els temes 1, 2, 16 i 17.

A) Programa de temes jurídics

1. Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut bàsic i principis
generals. Els drets i els deures fonamentals dels espanyols. Garanties dels drets
fonamentals i de les llibertats públiques.

2. Estatut d’autonomia de les Illes Balears: disposicions generals i com-
petències de la comunitat autònoma.

3. L’organització institucional de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. El Parlament. El president de les Illes Balears. El Consell de Govern.
Estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. Les fonts del dret administratiu. La llei: concepte i classes. Lleis orgà-
niques. Lleis ordinàries. Disposicions del poder executiu amb força de llei:
decret llei i decret legislatiu. El reglament. El costum. Els principis generals del
dret. La jurisprudència.

5. L’administració pública: concepte i característiques. Tipus de adminis-
tracions públiques. Principis constitucionals informadors.

6. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú: objecte i àmbit d’aplica-
ció. L’organització administrativa. Òrgans de les administracions públiques. La
competència.

7. Els drets dels ciutadans: relacions amb les administracions públiques.
8. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administra-

tiu. L’eficàcia: notificació i publicació. Els vicis de l’acte administratiu.
9. Les disposicions generals del procediment administratiu: iniciació,

ordenació, instrucció i terminació. L’obligació de resoldre i el silenci adminis-
tratiu.

10. La revisió dels actes administratius. Els recursos administratius: con-
cepte i classes de recursos. El recurs d’alçada. El recurs potestatiu de reposició.
El recurs extraordinari de revisió.

11. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic:
objecte i àmbit d’aplicació, classes de personal, drets i deures de l’empleat
públic i codi de conducta. Representació, participació i negociació col·lectiva.

12. Llei 55/2003, de 16 de novembre, de l’estatut marc del personal esta-
tutari dels serveis de salut (I): classificació del personal estatutari; drets i deu-
res; adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari; provisió de places;

selecció i promoció interna; mobilitat del personal.
13. Llei 55/2003, de 16 de novembre, de l’estatut marc del personal esta-

tutari dels serveis de salut (II): retribucions; jornada de treball; permisos i lli-
cències i situacions del personal estatutari; règim disciplinari i incompatibilitats
del personal estatutari.

14. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals: con-
ceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat en el treball.
Organització de la prevenció de riscs laborals en l’àmbit sanitari.

15. El règim general de la seguretat social: estructura del sistema de segu-
retat social, afiliació, cotització i recaptació. L’acció protectora: concepte i clas-
se de prestacions.

16. Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat: principis generals i
estructura del sistema sanitari públic. Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i
qualitat del Sistema Nacional de Salut: prestacions del Sistema Nacional de
Salut. El Consell Interterritorial. Sistema d’informació sanitària.
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17. Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears: principis gene-
rals, drets i deures dels ciutadans.

18. Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ens
públic del Servei de Salut de les Illes Balears: naturalesa, objectius i funcions.
Règim jurídic, patrimonial, financer i contractació del Servei de Salut de les
Illes Balears.

19. L’atenció primària de salut: concepte i característiques generals.
L’ordenació de l’atenció primària en les Illes Balears. Òrgans de direcció.
Assistència especialitzada: concepte i característiques generals. L’ordenació de
l’atenció especialitzada en les Illes Balears. Òrgans de direcció.

20. L’usuari del Sistema Nacional de Salut: drets i deures. La tarjeta 16
BOIB Num. 91 23-06-2009 sanitària individual. Els drets d’informació sanità-
ria i a la intimitat en la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de
l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació.

21. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal. Disposicions generals. Drets de les persones. Fitxers de titu-
laritat pública.

22. Documentació d’ús de les institucions sanitàries: administrativa i clí-
nica. La història clínica. Classificació dels documents: sistemes. Circuits dels
documents: l’arxiu. El registre d’entrada i sortida de la correspondència.

B) Programa de matèries d’informàtica

Àrea 1. Sistema operatiu Microsoft Windows (versió XP)

1. Conceptes bàsics sobre finestres: moure, dimensionar, minimitzar i tan-
car finestres; alternar entre finestres obertes; emprar els quadres de diàleg.

2. Gestió de documents, carpetes i fitxers: veure el contingut de El meu
PC; recerca ràpida de fitxers i de carpetes; emprar l’Explorador de Windows;
desar els documents en el disc dur o en un disquet; copiar i moure fitxers, i can-
viar- ne el nom; crear, moure, copiar i eliminar carpetes, i canviar-ne el nom.

3. Accessoris de Windows: la calculadora.
4. Impressió des de Windows: seleccionar la impressora i configurar-la. 

Àrea 2. Editor de textos Microsoft Word (versió 2003)

1. Conceptes bàsics i edició de textos: conèixer la interfície de Word.
2. Format de caràcters.
3. Format de paràgraf.
4. Format de pàgina: vista preliminar per veure un document abans d’im-

primir-lo; marges; salts de pàgina en un document; impressió; creació de capça-
leres i de peus de pàgina; notes a peu de pàgina; treballar en la vista de disseny
de pàgina; emprar estils.

5. Revisió de documents: ortografia i autocorrecció.
6. Tècniques avançades de format i edició: localització de fitxers; treba-

llar amb documents múltiples; moure textos amb el ratolí.
7. Autotext.
8. Taules. Aplicació o eliminació de línies i ombreig.
9. Columnes d’estil periodístic i imatges. Concepte de secció. Columnes.

Alineació vertical.
10. Tractament d’imatges: canviar la mida d’una imatge; moure una imat-

ge; aplicar un quadre en una imatge; definir un marc per a un gràfic; enganxat
especial.

11. Les eines de dibuix de Word.
12. Creació i impressió de documents combinats.
13. Plantilles: assistents; creació d’una plantilla; creació a partir d’un

document existent; modificar estils.
14. Organització d’un document mitjançant esquemes. Com fer un índex.

Àrea 3. Base de dades Microsoft Access (versió 2003)

1. Procés de disseny d’una base de dades: determinar el propòsit, les tau-
les necessàries, els camps necessaris i les relacions.

2. Creació i administració dels objectes de les bases de dades: crear i obrir
una base de dades; emprar les finestres de la base de dades; copiar i eliminar
objectes de la base de dades, i canviar-ne el nom.

3. Agregar i editar dades: emprar formularis i de fulls de dades; afegir i
editar registres.

4. Cerca i ordenació de dades: cerca i substitució de dades; emprar como-
dins; ordenar i filtrar registres.

5. Fonaments de les taules: concepte de taula; crear una taula; afegir-hi
camps; establir relacions amb les taules; propietats de les taules i dels camps.

6. Consultes: concepte i creació de consultes; formes de presentació de les
consultes; triar els camps i els criteris de les consultes; tipus de consultes;
emprar assistents per crear consultes.

7. Formularis: concepte i creació de formularis; dissenyar formularis;
emprar assistents per crear formularis.

8. Informes: concepte i creació d’informes; ordenar i agrupar dades en els
informes; emprar assistents per crear informes.

Àrea 4. Full de càlcul Microsoft Excel (versió 2003)

1. Els fulls de càlcul. El full de càlcul Excel.
2. Conceptes bàsics: entrada i edició de dades; donar format als textos i a

les cel·les; imprimir el document; quaderns i fulls; entrada i sortida; fitxers; per-
sonalitzar Excel.

3. Fórmules i referències de cel·la. Introduir fórmules. Adreces de les
cel·les: referències absolutes i relatives.

4. Funcions. Emprar l’assistent per a les funcions. Funcions més comunes.
5. Gràfiques. Dibuix lliure.
6. Gràfics bioestadístics: emprar l’assistent per a gràfics.

Àrea 5. Ús del correu electrònic (Outlook 97 o Microsoft Exchange 5.0)

Ús bàsic: llegir missatges rebuts; enviar missatges amb documents inse-
rits; enviar missatges a més d’un destinatari, etc.

ANNEX VII
Programa de matèries que regiran les proves selectives per accedir a la catego-

ria grup administratiu de la funció administrativa

1. Temari corresponent al torn lliure i al torn de promoció interna ordinà-
ria

A) Programa de temes jurídics

BLOC I. DRET CONSTITUCIONAL I ADMINISTRATIU
1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut bàsic i princi-

pis constitucionals fonamentals. Els valors superiors de l’ordenació jurídica.
2. Els drets i els deures fonamentals a la Constitució espanyola: concepte,

classificació, sistemes de garantia i suspensió.
3. L’estat de les autonomies: regulació constitucional i característiques.

Els estatuts d’autonomia i les competències de les comunitats autònomes segons
la Constitució espanyola de 1978. Pluralitat d’ordenacions jurídiques: relació i
coordinació estatals.

4. El Tribunal Constitucional: organització del Tribunal; competències,
matèries i processos davant del Tribunal Constitucional. Els conflictes positius
i negatius de competència.

5. L’administració pública: principis constitucionals i tipus d’administra-
cions públiques. El dret administratiu. L’organització administrativa. Els òrgans
administratius: classes i règim jurídic. Els òrgans col·legiats.

6. L’administració i la seva submissió a la llei i al dret. Les fonts del pret
administratiu. Jerarquia de les fonts. La llei: concepte. La reserva de llei. Lleis
orgàniques, lleis ordinàries, decrets llei i decrets legislatius.

7. El reglament: classes de reglament; fonament i límits de la potestad
reglamentària; el control dels reglaments. El costum. Els principis generals del
dret. La jurisprudència.

8. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i procediment administratiu comú: concepte, àmbit d’aplica-
ció i principis generals.

9. Els drets dels ciutadans en les seves relacions amb les administracions
públiques. Les persones interessades en el procediment: legitimació i capacitat
d’obrar. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims.

10. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte adminis-
tratiu. L’eficàcia: notificació i publicació.

11. Les disposicions generals del procediment administratiu: iniciació,
ordenació i instrucció.

12. L’obligació de resoldre i els actes presumptes. Acabament i execució
del procediment administratiu. Resolució, desistiment, renúncia i caducitat.
Execució de les resolucions.

13. La nul·litat i l’anul·labilitat. La revisió d’ofici.
14. Els recursos administratius: concepte i classes de recurs (recurs d’al-

çada, recurs potestatiu de reposició, recurs extraordinari de revisió). La recla-
mació administrativa prèvia a la via judicial.

15. El recurs contenciós administratiu: actes impugnables.
16. La contractació administrativa: classes de contracte públic; elements

dels contractes; els subjectes; objecte i causa dels contractes públics; la forma
de contractació administrativa i els sistemes de selecció dels contractistes; la
formalització dels contractes.

BLOC II. FUNCIÓ PÚBLICA I SEGURETAT SOCIAL
17. La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic:

novetats més rellevants; objecte i àmbit d’aplicació. Classes de personal. Drets
i deures dels empleats públics i codi de conducta. Representació, participació i
negociació col·lectiva.

18. La Llei 55/2003, de 16 de novembre, de l’estatut marc del personal
estatutari dels serveis de salut (I): normes generals; classificació del personal
estatutari; provisió de places, selecció i promoció interna; mobilitat del perso-
nal; carrera professional; retribucions.

19. La Llei 55/2003, de 16 de novembre, de l’estatut marc del personal
estatutari dels serveis de salut (i II): la jornada de treball, els permisos i les lli-
cències; situacions administratives; règim disciplinari; incompatibilitats.

20. El sistema espanyol de seguretat social (I). Àmbit d’aplicació.
Inscripció d’empreses. Afiliació de treballadors: altes, baixes, manera i terminis
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per efectuar-les. La cotització: bases i tipus. La recaptació: terminis, lloc i mane-
ra per liquidar les quotes. Ajornament de quotes i ingressos fora de termini. La
recaptació per la via executiva.

21. El sistema espanyol de seguretat social (i II). L’acció protectora: con-
tingències cobertes. Les prestacions: concepte, classes i caràcter.
Responsabilitat pel que fa a les prestacions. El dret a l’assistència sanitària; l’as-
sistència sanitària en el règim general. Les persones sense recursos. Règims
especials. El mutualisme administratiu. La targeta sanitària. Prestacions mèdi-
ques i farmacèutiques. Protecció per tenir fills a càrrec. La incapacitat temporal:
concepte, beneficiaris i dret al subsidi.

BLOC III. LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS:
INSTITUCIONS I COMPETÈNCIES

22. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: contingut bàsic i principis
fonamentals. Competències de la comunitat autònoma de les Illes Balears. La
reforma de l’Estatut autonomia.

23. El Parlament de les Illes Balears: composició, funcions, organització i
funcionament. Referència especial a la funció legislativa: l’elaboració de lleis.

24. El president de la comunitat autònoma: designació, atribucions i esta-
tut personal. El Govern de la comunitat autònoma: composició, competències.
L’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
les conselleries, les direccions generals i les secretaries generals.

25. El Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els estatuts de
l’ens públic del Servei de Salut de les Illes Balears (I): disposicions generals.
Estructura i organització.

26. El Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els estatuts de
l’ens públic del Servei de Salut de les Illes Balears (i II): règim jurídic; règim
patrimonial; règim financer i pressupostari; règim de contractació; règim de per-
sonal.

BLOC IV. HISENDA PÚBLICA
27. El pressupost: concepte i naturalesa. Principis pressupostaris clàssics.

Els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (I): ela-
boració, estructura, execució i control. Els crèdits pressupostaris: estructura.

28. Els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(i II): modificacions de crèdit; crèdits extraordinaris i suplements de crèdit; les
bestretes de tresoreria; els crèdits ampliables; la incorporació de crèdit; les gene-
racions de crèdits; les transferències de crèdit. Despeses pluriennals. El control
intern i extern del pressupost: la Intervenció General de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i la Sindicatura de Comptes. La Tresoreria General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

29. L’execució del pressupost de despeses de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. El procediment administratiu d’execució de la despesa públi-
ca: òrgans competents. Liquidació i tancament de l’exercici pressupostari.

BLOC V. LEGISLACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
30. La Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autono-

mia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació
clínica. La Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats anticipades.

31. La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat: principis generals;
competències de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals en
relació amb la salut; estructura del sistema sanitari públic. La coordinació entre
les administracions públiques: el Consell Interterritorial del Sistema Nacional
de Salut. L’Alta Inspecció.

32. La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions
sanitàries: normes generals; exercici de les professions sanitàries; formació dels
professionals sanitaris; el desenvolupament professional i el reconeixement d’a-
quest.

33. La Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema
Nacional de Salut: disposicions generals; prestacions; sistema d’informació
sanitària; recerca; qualitat; plans integrals; salut pública; participació social.

34. La Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears: objecte,
àmbit d’aplicació i principis informadors; drets i deures dels ciutadans; el siste-
ma sanitari públic de les Illes Balears.

35. La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal: disposicions generals; drets de les persones; fitxers de titu-
laritat pública.

36. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals:
conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat al treball; organit-
zació de la prevenció de riscs laborals a l’àmbit sanitari.

B) Programa de matèries d’informàtica

Àrees de coneixement:
1. Sistema operatiu Microsoft WindowsÒ (versió XP)
2. Editor de texts Microsoft WordÒ (versió 2003)
3. Base de dades Microsoft AccessÒ (versió 2003)
4. Full de càlcul Microsoft ExcelÒ (versió 2003)
5. Ús del correu electrònic amb Microsoft OutlookÒ (versió 97)

Àrea 1. Sistema operatiu Microsoft WindowsÒ

Capítol 1. Conceptes bàsics.
Finestres: moure finestres, dimensionar-ne, minimitzar-ne, tancar-ne,

alternar entre finestres obertes, emprar els quadres de diàleg.
Capítol 2. Gestió de documents, carpetes i fitxers.
Veure el contingut d’El meu PC. Recerca ràpida de fitxers i de carpetes.

Emprar l’Explorador. Desar el treball al disc dur o en un disquet. Copiar i moure
fitxers, canviar-ne el nom. Crear carpetes, canviar-ne el nom, moure’n, copiar-
ne, eliminar-ne.

Capítol 3. Accessoris de Windows.
Calculadora.
Capítol 4. Imprimir amb Windows.
Seleccionar la impressora. Configurar-la.

Àrea 2. Editor de texts Microsoft WordÒ

Capítol 1. Conceptes bàsics i edició de texts.
Conèixer la interfície de Word.
Capítol 2. Format de caràcters.
Capítol 3. Format de paràgraf.
Capítol 4. Format de pàgina.
Vista preliminar per veure un document abans d’imprimir-lo. Marges.

Salts de pàgina en un document. Imprimir. Crear capçaleres i peus de pàgina.
Notes al peu de pàgina. Treballar amb la vista ‘disseny de pàgina’. Emprar els

estils. Aplicar format amb estil de paràgraf.
Capítol 5. Revisió de documents.
Ortografia. Autocorrecció.
Capítol 6. Tècniques avançades de format i d’edició.
Localitzar fitxers. Treballar amb documents múltiples. Moviment de text
amb el ratolí.
Capítol 7. Autotext.
Capítol 8. Taules.
Aplicar-hi o eliminar-ne línies i ombreigs.
Capítol 9. Columnes d’estil periodístic i imatges.
Concepte de ‘secció’. Columnes. Alineació vertical.
Capítol 10. Tractament de les imatges.
Canviar la mida d’una imatge. Moure una imatge. Aplicar un quadre a una

imatge. Definir un marc per a un gràfic. Funció d’enganxat especial.
Capítol 11. Les eines de dibuix de Word.
Capítol 12. Crear i imprimir documents combinats.
Capítol 13. Plantilles.
Assistents. Crear una plantilla. Creació a partir d’un document disponible.

Modificar estils.
Capítol 14. Organització d’un document mitjançant esquemes. Com fer un

índex.

Àrea 3. Base de dades Microsoft AccessÒ

Capítol 1. El procés de dissenyar una base de dades. Determinar-ne el pro-
pòsit, les taules i els camps necessaris i les relacions.

Capítol 2. Crear i administrar els objectes de les bases de dades.
Crear i obrir una base de dades. Emprar les finestres de la base de dades.

Copiar i eliminar objectes de la base de dades, i canviar-ne el nom.
Capítol 3. Agregar i editar dades.
Emprar formularis i fulls de dades. Agregar i editar registres.
Capítol 4. Cerca i ordenació de dades.
Cercar i substituir dades. Emprar caràcters comodí. Ordenar i filtrar regis-

tres.
Capítol 5. Fonaments de les taules.
Concepte de ‘taula’. Crear una taula i agregar-hi camps. Establir relacions

entre les taules. Propietats de les taules i dels camps.
Capítol 6. Consultes.
Concepte i creació de consultes. Maneres de presentar les consultes. Triar

els camps i els criteris de les consultes. Tipus de consulta. Utilitzar assistents per
crear consultes.

Capítol 7. Formularis.
Concepte i creació de formularis. Dissenyar formularis. Utilitzar assis-

tents per crear formularis.
Capítol 8. Informes.
Concepte i creació d’informes. Ordenar i agrupar dades en els informes.

Utilitzar assistents per crear informes.

Àrea 4. Full de càlcul Microsoft ExcelÒ

Capítol 1. Introducció.
Els fulls de càlcul i el full de càlcul Excel.
Capítol 2. Conceptes bàsics. Introduir i editar dades. Donar format als

texts i a les cel·les. Imprimir el document. Quaderns i fulls. Entrada i sortida.
Fitxers. Personalitzar Excel.

Capítol 3. Fórmules i referències de cel·la.
Introduir fórmules. Direccions de les cel·les: referències absolutes i rela-

tives.
Capítol 4. Funcions.
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Funcions més comunes. Utilitzar l’assistent per a les funcions.
Capítol 5. Gràfiques.
Dibuix lliure. Gràfics estadístics: utilitzar l’assistent per als gràfics.

Àrea 5. Correu electrònic

Ús bàsic. Llegir missatges rebuts, enviar missatges amb documents
adjunts, enviar missatges a més d’un destinatari, etc.

2. Temari corresponent al torn de promoció interna per a les persones
aspirants del grup immediatament inferior de la mateixa àrea de classificació
(grup auxiliar administratiu de la funció administrativa)

A) Programa de temes jurídics

BLOC I. DRET ADMINISTRATIU
1. Les fonts del dret administratiu. Jerarquia de les fonts. La llei: concep-

te. La reserva de llei. Lleis orgàniques, lleis ordinàries, decrets llei i decrets
legislatius. El reglament: classes de reglament. El costum. Els principis generals
del dret. La jurisprudència.

2. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administra-
tiu. L’eficàcia: notificació i publicació.

3. Les disposicions generals del procediment administratiu: iniciació,
ordenació i instrucció. L’obligació de resoldre i els actes presumptes.
Acabament i execució del procediment administratiu. Resolució, desistiment,
renúncia i caducitat. Execució de les resolucions.

4. La nul·litat i l’anul·labilitat. La revisió d’ofici.
5. Els recursos administratius: concepte i classes de recurs (recurs d’alça-

da, recurs potestatiu de reposició, recurs extraordinari de revisió). La reclama-
ció administrativa prèvia a la via judicial.

6. La contractació administrativa: classes de contracte públic; elements
dels contractes; els subjectes; objecte i causa dels contractes públics; la forma
de contractació administrativa i els sistemes de selecció dels contractistes; la
formalització dels contractes.

BLOC II. FUNCIÓ PÚBLICA I SEGURETAT SOCIAL
7. La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic:

novetats més rellevants; objecte i àmbit d’aplicació. Classes de personal. Drets
i deures dels empleats públics i codi de conducta. Representació, participació i
negociació col·lectiva.

8. La Llei 55/2003, de 16 de novembre, de l’estatut marc del personal
estatutari dels serveis de salut: normes generals; classificació del personal esta-
tutari; provisió de places, selecció i promoció interna; mobilitat del personal;
retribucions; situacions administratives.

9. El sistema espanyol de seguretat social. Àmbit d’aplicació. Inscripció
d’empreses. Afiliació de treballadors: altes, baixes, manera i terminis per efec-
tuar- les. La cotització: bases i tipus. La recaptació: terminis, lloc i manera per
liquidar les quotes. Ajornament de quotes i ingressos fora de termini. La recap-
tació per la via executiva. L’acció protectora: contingències cobertes. Les pres-
tacions: concepte, classes i caràcter. Responsabilitat pel que fa a les prestacions.
El dret a l’assistència sanitària; l’assistència sanitària en el règim general. Les
persones sense recursos. Règims especials. El mutualisme administratiu. La tar-
jeta sanitària.

BLOC III. HISENDA PÚBLICA
10. El pressupost: concepte i naturalesa. Principis pressupostaris clàssics.

Els pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears (I): elaboració,
estructura, execució i control. Els crèdits pressupostaris: estructura.

11. Els pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears (i II): els
crèdits pressupostaris; modificacions de crèdit; crèdits extraordinaris i suple-
ments de crèdit; les bestretes de tresoreria; els crèdits ampliables; la incorpora-
ció de crèdit; les generacions de crèdits; les transferències de crèdit. Despeses
pluriennals. El control intern i extern del pressupost: la Intervenció General de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Sindicatura de Comptes. La
Tresoreria General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

12. L’execució del pressupost de despeses de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. El procediment administratiu d’execució de la despesa públi-
ca: òrgans competents. Liquidació i tancament de l’exercici pressupostari.

BLOC IV. LEGISLACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
13. La Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autono-

mia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació
clínica. La Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats anticipades.

14. La Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears: objecte,
àmbit d’aplicació i principis informadors; drets i deures dels ciutadans; el siste-
ma sanitari públic de les Illes Balears.

15. La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal: disposicions generals; drets de les persones; fitxers de titu-
laritat pública.

16. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals:
conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat al treball; organit-
zació de la prevenció de riscs laborals a l’àmbit sanitari.

B) Programa de temes d’informàtica

És el mateix programa que el de les persones aspirants del torn lliure
(vegeu l’apartat 1.B d’aquest annex).

ANNEX VIII
Programa de matèries que regiran les proves selectives per accedir a la catego-

ría grup de gestió de la funció administrativa

1. Temari corresponent al torn lliure i al torn de promoció interna ordinà-
ria

BLOC I. DRET CONSTITUCIONAL
1. La Constitució espanyola de 1978: concepte, característiques, estructu-

ra i contingut. Els principis constitucionals fonamentals. La monarquia parla-
mentària. Els valors superiors de l’ordenació jurídica a la Constitució.

2. Els drets i els deures fonamentals a la Constitució espanyola de 1978.
Els drets fonamentals: naturalesa jurídica, fonament i funcions. La regulació
positiva: concepte i classificació; sistemes de protecció o garantia i suspensió.
Els deures fonamentals: classes. La regulació positiva.

3. L’estat de les autonomies o clàusula d’estat autonòmic (I): principis de
l’estat de les autonomies; el procediment per constituir-les. Els estatuts d’auto-
nomia: concepte, naturalesa jurídica i contingut.

4. L’estat de les autonomies o clàusula d’estat autonòmic (i II): l’organit-
zació institucional autonòmica. Les competències de les comunitats autònomes:
concepte i sistemes de distribució de competències. La distribució de compe-
tències a la Constitució espanyola de 1978: característiques i criteris de distri-
bució. Les potestats legislatives de les comunitats autònomes.

5. El Tribunal Constitucional: composició, funcionament i competències.
Els processos d’inconstitucionalitat i el recurs d’empara. Els conflictes consti-
tucionals; conflictes constitucionals entre òrgans de l’Estat; els conflictes posi-
tius i negatius de competència. La impugnació de disposicions i resolucions de
les comunitats autònomes.

6. Les Corts Generals (I): la composició i el funcionament de les cambres.
La funció legislativa de les Corts Generals, en especial el procediment d’elabo-
ració de les lleis. La funció financera i pressupostària. La funció parlamentària
de control del Govern. Altres funcions constitucionals.

7. Les Corts Generals (i II): els òrgans dependents de les Corts Generals.
El Tribunal de Comptes: concepte i naturalesa jurídica; composició i organitza-
ció; funcionament i funcions. El Defensor del Poble: concepte i naturalesa jurí-
dica; designació i cessació; funcions; procediment d’actuació.

8. El Govern de l’Estat: concepte i naturalesa jurídica; la composició del
Govern; les funcions del Govern. El president del Govern: naturalesa jurídica,
nomenament i funcions. Els ministres: naturalesa jurídica i funcions. Les comis-
sions delegades del Govern. L’estatut jurídic dels membres del Govern i la seva
responsabilitat; el nomenament i el cessament del Govern. El Govern en fun-
cions.

BLOC II. DRET ADMINISTRATIU
9. L’administració pública: concepte i característiques. La unitat o plura-

litat d’administracions públiques. Tipus d’administracions públiques. Principis
constitucionals informadors.

10. L’administració de les comunitats autònomes: regulació constitucional
i característiques. Les ordenacions jurídiques administratives de les comunitats
autònomes: la pluralitat i els seus principis de relació. La concurrència norma-
tiva entre l’Estat i les comunitats autònomes. L’execució autonòmica de la legis-
lació estatal. La coordinació estatal. Les delegacions estatals, l’harmonització
legislativa i la intervenció coercitiva. La prevalença i la supletorietat del pret
estatal.

11. El principi de legalitat de l’administració. Potestats reglades i discre-
cionals: discrecionalitat i conceptes jurídics indeterminats. El control de la dis-
crecionalitat administrativa: tècniques de control. El principi d’autotutela: la
supremacia posicional de l’administració pública. L’autotutela administrativa:
característiques i manifestacions.

12. La relació jurídica. Els ciutadans com a titulars de drets davant de
l’administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat
jurídica i capacitat d’obrar.

13. Les fonts del dret administratiu (I). Els principis de jerarquia i com-
petència. La llei: concepte i requisits. Classes de llei: la llei orgànica i les lleis
ordinàries; les disposicions del Govern amb rang de llei: decrets legislatius i
decrets llei.

14. Les fonts del dret administratiu (i II). El reglament: concepte i fona-
ments; límits de la potestat reglamentària; classes de reglament; els reglaments
il·legals; l’inderogabilitat singular dels reglaments. El costum. Els principis
generals del dret. La jurisprudència.

15. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú: concepte, àmbit d’a-
plicació i principis generals.

16. L’administració pública i el dret. El dret administratiu: concepte i
característiques. L’organització administrativa: concepte, principis i sistemas
d’organització. L’organització administrativa i el dret. La potestat organitzativa.
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Els òrgans administratius: concepte i elements. Naturalesa jurídica de la relació
entre el titular de l’òrgan i l’administració. Classes d’òrgan administratiu.
Règim jurídic: la creació d’òrgans administratius i els òrgans col·legiats.

17. La competència administrativa: concepte i naturalesa jurídica; classes
de competència. Les tècniques d’alteració de l’exercici de la competència: la
delegació, l’avocació, l’encomanda de gestió, la delegació de firma i la suplèn-
cia.

La desconcentració. Les relacions interorgàniques: la jerarquia adminis-
trativa; la coordinació administrativa; els conflictes d’atribucions. Les relacions
entre administracions públiques: la descentralització administrativa; l’autono-
mia; la coordinació i la tutela.

18. L’acte administratiu (I): classes d’acte administratiu; elements de l’ac-
te administratiu. Validesa i eficàcia dels actes administratius: la notificació i la
publicació.

19. L’acte administratiu (i II): l’obligació de resoldre i els actes presump-
tes. El silenci administratiu: concepte i classes; antecedents i règim actual.
L’execució forçosa dels actes administratius.

20. El procediment administratiu: principis inspiradors del procediment
administratiu. Els drets dels ciutadans en el procediment; les persones interes-
sades: concepte, capacitat i representació. L’estructura del procediment admi-
nistratiu i les seves fases; la iniciació: formes i efectes; el desenvolupament:
l’ordenació del procediment; la instrucció; l’acabament del procediment: cau-
ses.

21. La invalidesa dels actes administratius i els seus graus. La nul·litat de
ple dret. L’anul·labilitat i les irregularitats no invalidants. La incomunicació
d’invalidesa, la conversió, la conservació i la convalidació.

22. La revisió d’ofici dels actes administratius: la revisió d’ofici dels actes
nuls; la declaració de lesivitat d’actes anul·lables; la suspensió dels actes revi-
sats; la revocació; la rectificació dels errors; els límits de la revisió.

23. Els procediments especials: el procediment per a l’elaboració de dis-
posicions de caràcter general; reclamacions prèvies a l’exercici de les accions
civils i laborals; referència especial a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

24. La responsabilitat patrimonial de l’administració: els principis i els
requisits de la responsabilitat patrimonial; l’efectivitat de la responsabilitat
patrimonial: indemnització i el procediment de responsabilitat. L’acció de repe-
tició.

25. La potestat sancionadora de l’administració i el procediment adminis-
tratiu sancionador: plantejament; les sancions administratives: concepte i clas-
ses; els principis de la potestat sancionadora; el procediment administratiu san-
cionador: principis i estructura del procediment sancionador.

26. Els recursos administratius: concepte i naturalesa jurídica. Classes de
recurs i regulació positiva; requisits subjectius i objectius. El procediment admi-
nistratiu en via de recurs: especialitats. El recurs d’alçada; el recurs potestatiu
de reposició; el recurs extraordinari de revisió. Els procediments alternatius
d’impugnació.

27. El recurs contenciós administratiu: concepte i naturalesa jurídica. Les
parts en el procés contenciós administratiu. Actes impugnables. Procediment
general del recurs contenciós administratiu: requisits previs, iniciació i tramita-
ció.

28. Els contractes administratius (I). La legislació de contractes del sector
públic i la normativa de contractes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears: àmbit d’aplicació i contingut bàsic. Classes de contracte de les admi-
nistracions públiques. Elements dels contractes administratius. La forma dels
contractes administratius: el procediment administratiu de contractació i les
seves fases. L’adjudicació del contracte i les formes d’elecció del contractista.
Comunicació, formalització i publicació. Els actes separables. La invalidesa
dels contractes: causes.

29. Els contractes administratius (i II). El contingut dels contractes admi-
nistratius: drets i deures de les parts. Les garanties del compliment contractual.
Les prerrogatives de l’administració i les garanties del contractista. L’extinció
dels contractes administratius: compliment i resolució. L’execució en sentit
impropi: la cessió del contracte i la subcontractació.

30. Formes de l’acció administrativa. El foment: referència especial a la
subvenció. L’acció de policia. L’activitat administrativa de servei públic.
Formes de gestió dels serveis públics: la gestió directa; modalitats de gestió
indirecta. La concessió: concepte, classes i modalitats d’extinció de la conces-
sió.

31. Règim jurídic de les subvencions aplicable a la comunitat autònoma
de les Illes Balears. Bases reguladores i convocatòria. Procediment de conces-
sió. Obligacions dels beneficiaris. Justificació de les subvencions. El reconeixe-
ment de l’obligació i el pagament de les subvencions: reintegrament i control.
Els convenis de col·laboració: concepte i classificació. Regulació sobre els dife-
rents tipus de conveni en la comunitat autònoma de les Illes Balears. L’exclusió
d’aquesta del marc de la Llei de contractes del sector públic.

BLOC III. FUNCIÓ PÚBLICA I SEGURETAT SOCIAL
32. La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic (I):

novetats més rellevants; objecte i àmbit d’aplicació; classes de personal; adqui-
sició i pèrdua de la relació de servei.

33. La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic (I
II): drets i deures dels empleats públics i codi de conducta; representació, parti-
cipació i negociació col·lectiva.

34. La Llei 55/2003, de 16 de novembre, de l’estatut marc del personal
estatutari dels serveis de salut (I): normes generals; classificació del personal
estatutari; provisió de places, selecció i promoció interna; mobilitat del perso-
nal.

35. La Llei 55/2003, de 16 de novembre, de l’estatut marc del personal
estatutari dels serveis de salut (II): la carrera professional; retribucions; jornada
de treball, permisos i llicències.

36. La Llei 55/2003, de 16 de novembre, de l’estatut marc del personal
estatutari dels serveis de salut (i III): situacions administratives; règim discipli-
nari; incompatibilitats.

37. El sistema espanyol de seguretat social (I). Àmbit d’aplicació.
Inscripció d’empreses. Afiliació de treballadors: altes, baixes, manera i terminis
per efectuar-les. La cotització: bases i tipus. La recaptació: terminis, lloc i mane-
ra per liquidar les quotes. Ajornament de quotes i ingressos fora de termini. La
recaptació per la via executiva.

38. El sistema espanyol de seguretat social (II). L’acció protectora: con-
tingències cobertes. Les prestacions: concepte, classes i caràcter.
Responsabilitat pel que fa a les prestacions. El dret a l’assistència sanitària; l’as-
sistència sanitària en el règim general. Les persones sense recursos. Règims
especials. El mutualisme administratiu. La targeta sanitària. Prestacions mèdi-
ques i farmacèutiques. Protecció per fills a càrrec.

39. El sistema espanyol de seguretat social (i III). La incapacitat tempo-
ral: concepte, beneficiaris i dret al subsidi. Maternitat: situacions protegides,
beneficiaris, prestació econòmica i pèrdua o suspensió del dret al subsidi.
Invalidesa: situacions, qualificació i prestacions.

BLOC IV. LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS:
INSTITUCIONS I COMPETÈNCIES

40. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: estructura i contingut bàsic;
principis fonamentals; la reforma de l’Estatut d’autonomia.

41. Les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (I). El
Parlament de les Illes Balears. L’estatut dels diputats. L’organització del
Parlament. El funcionament del Parlament: legislatura i període de sessions; la
constitució i la dissolució de la cambra. El Ple i les comissions, la Diputació
Permanent i els acords del Parlament. Les funcions del Parlament: funció legis-
lativa i de control del Govern.

42. Les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (II). Els
òrgans dependents del Parlament. El Síndic de Greuges: concepte i naturalesa
jurídica; estatut personal; funcions; procediment d’actuació. La Sindicatura de
Comptes: concepte i naturalesa jurídica; composició; funcions; procediment
d’actuació.

43. Les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (III). El
president de les Illes Balears; elecció; l’estatut personal del president; funcions;
la responsabilitat del president i del Govern davant del Parlament. La qüestió de
confiança i la moció de censura. El Govern de les Illes Balears: composició, fun-
cions i funcionament. Els òrgans de suport i col·laboració del Govern.

44. Les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (i IV).
L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: concepte i
regulació; principis d’actuació i organització; òrgans i unitats administratives:
concepte i classes; les conselleries i la seva estructura interna; els consellers:
atribucions; els òrgans directius de les conselleries: concepte i atribucions; els
òrgans col·legiats: concepte i règim jurídic.

45. El Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els estatuts de
l’ens públic del Servei de Salut de les Illes Balears (I): disposicions generals;
estructura i organització.

46. El Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els estatuts de
l’ens públic del Servei de Salut de les Illes Balears (i II): règim jurídic; règim
patrimonial; règim financer i pressupostari; règim de contractació; règim de per-
sonal.

47. El règim de cooficialitat de les llengües: referència a la Llei de nor-
malització lingüística; l’ús de les llengües oficials a l’administració.

BLOC V. DRET FINANCER
48. Activitat financera i hisenda pública. El dret financer: concepte i con-

tingut. Les fonts del dret financer: la Constitució i els principis constitucionals
del dret financer. La llei orgànica, la llei ordinària, el decret llei, els decrets
legislatius i els reglaments. Altres fonts del dret financer.

49. Els subjectes actius de l’activitat financera. El poder financer: con-
cepte i límits. El poder financer de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les
entitats locals. L’administració financera espanyola.

50. L’objecte de l’activitat financera. Els ingressos públics: concepte i
classes. Els ingressos de dret públic i els ingressos de dret privat. La despesa
pública: concepte i classes. L’activitat financera de la comunitat autònoma de
les Illes Balears mitjançant la Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears: estructura, contingut i principis generals. L’Agència Tributària de
les Illes Balears: naturalesa, funcions i règim jurídic segons la Llei 3/2008, de
14 d’abril.

51. El dret tributari. Els principis constitucionals del tribut. La Llei gene-
ral tributària: estructura i contingut. El tribut: concepte i classes. Les taxes: con-
cepte, elements i classes. Les contribucions especials: concepte, elements i clas-
ses. Els impostos: concepte, elements i classes. Els preus públics.

52. El dret pressupostari (I). Els principis constitucionals en matèria pres-
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supostària. La Llei general pressupostària: estructura i contingut. Els principis
pressupostaris: concepte, naturalesa jurídica i classes. El cicle pressupostari: l’e-
laboració, l’aprovació, l’execució i la liquidació.

53. El dret pressupostari (II). El pressupost de la comunitat autònoma de
les Illes Balears (1): concepte i règim jurídic; elaboració, estructura, execució i
contingut; les anomenades ‘lleis d’acompanyament pressupostari’ a l’àmbit
autonòmic; els crèdits pressupostaris: estructura.

54. El dret pressupostari (III). El pressupost de la comunitat autònoma de
les Illes Balears (2): execució del pressupost de despeses: procediment general
i fases. Els ingressos de la comunitat autònoma de les Illes Balears: estructura i
classificació. Modificacions de crèdit: crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit; crèdits ampliables; la incorporació de crèdits; la generació de crèdits; les
transferències de crèdits. Despeses pluriennals.

55. El dret pressupostari (i IV). El pressupost de la comunitat autònoma
de les Illes Balears (i 3). Els il·lícits en matèria pressupostària i despesa públi-
ca. Les responsabilitats relacionades amb l’administració de fons públics.
L’enjudiciament comptable a càrrec del Tribunal de Comptes i de la Sindicatura
de Comptes. Els il·lícits en matèria de subvencions públiques. El frau de sub-
vencions. El frau dels fons de la Unió Europea. Les infraccions administratives
en matèria de subvencions.

56. Liquidació i tancament. El control intern i extern del pressupost: la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la
Sindicatura de Comptes. La comptabilitat pública. La Tresoreria General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

57. El finançament de les comunitats autònomes: règim jurídic i mitjans
de finançament; els tributs cedits. Òrgans i formes de relació entre les adminis-
tracions tributàries de l’Estat i les comunitats autònomes. Els impostos de les
comunitats autònomes; la Llei de taxes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

BLOC VI. LEGISLACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
58. La Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autono-

mia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació
clínica. La Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats anticipades.

59. La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat: principis generals.
Competències de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals
amb relació a la salut. Estructura del sistema sanitari públic. La coordinació
entre les administracions públiques: el Consell Interterritorial del Sistema
Nacional de Salut. L’Alta Inspecció.

60. La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions
sanitàries: normes generals. Exercici de les professions sanitàries; formació dels
professionals sanitaris; el desenvolupament professional i el reconeixement d’a-
quest.

61. La Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema
Nacional de Salut: disposicions generals; prestacions; sistema d’informació
sanitària; recerca; qualitat; plans integrals; salut pública; participació social.

62. La Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears: objecte,
àmbit d’aplicació i principis informadors. Drets i deures dels ciutadans. El sis-
tema sanitari públic de les Illes Balears.

63. La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal: disposicions generals; drets de les persones; fitxers de titu-
laritat pública.

64. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals:
conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat al treball; organit-
zació de la prevenció de riscs laborals a l’àmbit sanitari.

65. La gestió d’immobilitzat: concepte i classificació. Anàlisi d’inver-
sions. Inventaris: tipus i realització. El pressupost d’inversions.
L’obsolescència: modalitats. Les amortitzacions.

66. L’aprovisionament: concepte i funcions. La gestió de compres: el pro-
cés, les fases i els factors determinants. Eines de gestió de compres. Pressupost,
negociació, quadres de comandament, classificació ABC i variables financeres.

67. La gestió de magatzems. Gestió d’existències: criteris de valoració.
Càlcul de l’estoc. Sistemes d’identificació de productes. Control de consums.

68. La gestió hotelera. Alimentació: processos funcionals. Llenceria i
bugaderia. Neteja. La gestió dels residus sanitaris. Altres serveis hotelers. Gestió
de manteniment: concepte, estructura i tipus. Referència especial al manteni-
ment preventiu.

2. Temari corresponent al torn de promoció interna per a les persones
aspirants del grup immediatament inferior de la mateixa àrea de classificació
(grup administratiu de la funció administrativa)

BLOC I. DRET CONSTITUCIONAL
1. La Constitució espanyola de 1978: concepte i característiques; estruc-

tura i contingut. Els principis constitucionals fonamentals. Els valors superiors
de l’ordenació jurídica a la Constitució. Els drets i els deures fonamentals.

2. Els estatuts d’autonomia: concepte, naturalesa jurídica i contingut. La
distribució de competències a la Constitució espanyola de 1978. Les potestats
legislatives de les comunitats autònomes.

3. El Tribunal Constitucional: composició, funcionament i competències.
Els processos d’inconstitucionalitat i el recurs d’empara. Els conflictes consti-
tucionals: els conflictes constitucionals entre òrgans de l’Estat i els conflictos

positius i negatius de competència.
4. Les Corts Generals: el Congrés dels Diputats i el Senat: composició,

funcions i funcionament. Relacions entre ambdues cambres: la funció parla-
mentària de control del Govern. Òrgans dependents de les Corts Generals: el
Tribunal de Comptes i el Defensor del Poble.

5. El Govern de l’Estat: concepte i naturalesa jurídica. La composició del
Govern; les funcions del Govern. El president del Govern: naturalesa jurídica,
nomenament i funcions. Els ministres: naturalesa jurídica i funcions. El nome-
nament i el cessament del Govern. El Govern en funcions.

BLOC II. DRET ADMINISTRATIU
6. L’administració pública: concepte i característiques. Tipus d’adminis-

tracions públiques. El dret administratiu: concepte i característiques. La potes-
tad organitzativa. Els òrgans administratius: concepte i elements. Classes d’òr-
gan administratiu.

7. La competència administrativa: concepte i naturalesa jurídica; classes
de competència. Les tècniques d’alteració de l’exercici de la competència: la
delegació, l’avocació, l’encàrrec de gestió, la delegació de signatura i la suplèn-
cia. La desconcentració. Les relacions interorgàniques: la jerarquia administra-
tiva; la coordinació administrativa; els conflictes d’atribucions. Les relacions
entre administracions públiques: la descentralització administrativa; l’autono-
mia; la coordinació i la tutela.

8. L’administració de les comunitats autònomes: regulació constitucional
i característiques. Les ordenacions jurídiques administratives de les comunitats
autònomes: la pluralitat i els seus principis de relació. La concurrència norma-
tiva entre l’Estat i les comunitats autònomes. L’execució autonòmica de la legis-
lació estatal. La coordinació estatal. Les delegacions estatals, l’harmonització
legislativa i la intervenció coercitiva. La prevalença i la supletorietat del pret
estatal.

9. El principi de legalitat de l’administració. Potestats reglades i discre-
cionals: discrecionalitat i conceptes jurídics indeterminats. El control de la dis-
crecionalitat administrativa: tècniques de control. El principi d’autotutela: la

supremacia posicional de l’administració pública.
10. Les fonts del dret administratiu: els principis de jerarquia i competèn-

cia. La llei: concepte i requisits. Classes de llei: la llei orgànica i les lleis ordi-
nàries; les disposicions del Govern amb rang de llei: decrets legislatius i decrets
llei.

11. El reglament: concepte i fonaments; límits de la potestat reglamentà-
ria; classes de reglament; els reglaments il·legals; l’inderogabilitat singular dels
reglaments. El costum. Els principis generals del dret. La jurisprudència.

12. L’acte administratiu: classes i elements. Validesa i eficàcia dels actes
administratius: la notificació i la publicació. L’obligació de resoldre i els actes
presumptes. Fases del procediment administratiu: la iniciació, l’ordenació, la
instrucció i l’acabament. Els drets dels ciutadans en el procediment. Les perso-
nes interessades: concepte, capacitat i representació.

13. La invalidesa dels actes administratius i els seus graus. La nul·litat de
ple dret. L’anul·labilitat i les irregularitats no invalidants. La incomunicació
d’invalidesa, la conversió, la conservació i la convalidació. La revisió d’ofici
dels actes nuls; la declaració de lesivitat dels actes anul·lables; la suspensió dels
actes revisats; la revocació; la rectificació dels errors; els límits de la revisió.

14. La responsabilitat patrimonial de l’administració: els principis i els
requisits de la responsabilitat patrimonial; l’efectivitat de la responsabilitat
patrimonial: la indemnització i el procediment de responsabilitat. L’acció de
repetició.

15. Els recursos administratius: concepte i naturalesa jurídica. Classes de
recurs i regulació positiva; requisits subjectius i objectius. El procediment admi-
nistratiu en via de recurs: especialitats. El recurs d’alçada; el recurs potestatiu
de reposició; el recurs extraordinari de revisió. Els procediments alternatius
d’impugnació. El recurs contenciós administratiu: les parts en el procés conten-
ción administratiu. Actes impugnables.

16. La contractació administrativa: naturalesa jurídica dels contractes
públics; classes de contracte públic; elements dels contractes: subjectes, objec-
te i causa dels contractes públics. L’adjudicació dels contractes: procediments i
formes d’adjudicació. Actuacions administratives preparatòries.

17. Formes de l’acció administrativa. El foment: referència especial a la
subvenció. L’acció de policia. L’activitat administrativa de servei públic.
Formes de gestió dels serveis públics: la gestió directa; modalitats de gestió
indirecta. La concessió: concepte i classes.

18. Règim jurídic de les subvencions aplicable a la comunitat autònoma
de les Illes Balears. Bases reguladores i convocatòria. Procediment de conces-
sió. Obligacions dels beneficiaris. Justificació de les subvencions. El reconeixe-
ment de l’obligació el pagament de les subvencions: reintegrament i control. Els
convenis de col·laboració: concepte i classificació. Regulació sobre el diferent
tipus de convenis en la comunitat autònoma de les Illes Balears. L’exclusió d’a-
questa del marc de la Llei de contractes del sector públic.

BLOC III. FUNCIÓ PÚBLICA I SEGURETAT SOCIAL
19. La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic:

novetats més rellevants; objecte i àmbit d’aplicació; classes de personal; drets i
deures dels empleats públics i codi de conducta; representació, participació i
negociació col·lectiva.

20. La Llei 55/2003, de 16 de novembre, de l’estatut marc del personal
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estatutari dels serveis de salut (I): normes generals; classificació del personal estatutari; provisió de places, selecció i promoció interna; mobilitat del personal; carre-
ra professional; retribucions.

21. Llei 55/2003, de 16 de novembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut (i II): jornada de treball, permisos i llicències; situacions
administratives; règim disciplinari; incompatibilitats.

22. El sistema espanyol de seguretat social (I). Àmbit d’aplicació. Inscripció d’empreses. Afiliació de treballadors: altes, baixes, manera i terminis per efec-
tuar-les. La cotització: bases i tipus. La recaptació: terminis, lloc i manera per liquidar les quotes. Ajornament de quotes i ingressos fora de termini. La recaptació
per la via executiva.

23. El sistema espanyol de seguretat social (II). L’acció protectora: contingències cobertes. Les prestacions: concepte, classes i caràcter. Responsabilitat pel
que fa a les prestacions. El dret a l’assistència sanitària; l’assistència sanitària en el règim general. Les persones sense recursos. Règims especials. El mutualisme
administratiu. La targeta sanitària. Prestacions mèdiques i farmacèutiques. Protecció per fills a càrrec.

24. El sistema espanyol de seguretat social (i III). La incapacitat temporal: concepte, beneficiaris i dret al subsidi. Maternitat: situacions protegides, benefi-
ciaris, prestació econòmica i pèrdua o suspensió del dret al subsidi.

Invalidesa: situacions, qualificació i prestacions.

BLOC IV. LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS:
INSTITUCIONS I COMPETÈNCIES
25. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: estructura i contingut bàsic; principis fonamentals; la reforma de l’Estatut d’autonomia.
26. Les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (I). El Parlament de les Illes Balears. El funcionament del Parlament: legislatura i període

de sessions; la constitució i la dissolució de la cambra. Els acords del Parlament. Les funcions del Parlament: funció legislativa i de control del Govern.
27. Les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (II). Els òrgans dependents del Parlament. El Síndic de Greuges: concepte i naturalesa jurí-

dica; funcions. La Sindicatura de Comptes: concepte, naturalesa jurídica i funcions.
28. Les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (III). El president de les Illes Balears; elecció; l’estatut personal del president; atribucions;

la responsabilitat del president i del Govern davant del Parlament. La qüestió de confiança i la moció de censura. El Govern de les Illes Balears: composició, fun-
cions, funcionament i atribucions.

29. Les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (i IV). L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: concepte i regula-
ció; principis d’actuació i organització; òrgans i unitats administratives: concepte i classes; les conselleries i la seva estructura interna; els consellers: atribucions;
els òrgans directius de les conselleries: concepte i atribucions; els òrgans col·legiats: concepte i règim jurídic.

30. El Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els estatuts de l’ens públic del Servei de Salut de les Illes Balears (I): disposicions generals; estruc-
tura i organització.

31. El Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els estatuts de l’ens públic del Servei de Salut de les Illes Balears (i II): règim jurídic; règim patri-
monial; règim financer i pressupostari; règim de contractació; règim de personal.

32. El règim de cooficialitat de les llengües: referència a la Llei de normalització lingüística; l’ús de les llengües oficials a l’administració.

BLOC V. DRET FINANCER
33. L’objecte de l’activitat financera. Els ingressos públics: concepte i classes. Els ingressos de dret públic i els ingressos de dret privat. La despesa pública:

concepte i classes. L’activitat financera de la comunitat autònoma mitjançant la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears: estructura, contin-
gut i principis generals. L’Agència Tributària de les Illes Balears: naturalesa, funcions i règim jurídic segons la Llei 3/2008, de 14 d’abril.

34. El dret tributari. Els principis constitucionals del tribut. La Llei general tributària: estructura i contingut. El tribut: concepte i classes. Les taxes: concep-
te, elements i classes. Les contribucions especials: concepte, elements i classes. Els impostos: concepte, elements i classes. Els preus públics.

35. El dret pressupostari (I). Els principis constitucionals en matèria pressupostària. La Llei general pressupostària: estructura i contingut. Els principis pres-
supostaris: concepte, naturalesa jurídica i classes. El cicle pressupostari: l’elaboració, l’aprovació, l’execució i la liquidació.

36. El dret pressupostari (i II). El pressupost de la comunitat autònoma de les Illes Balears: concepte i règim jurídic; elaboració, estructura, execució i con-
tingut. Les lleis d’acompanyament pressupostari a l’àmbit autonòmic. Els crèdits pressupostaris: estructura. Execució del pressupost de despeses: procediment
general i fases. Els ingressos de la comunitat autònoma de les Illes Balears: estructura.

37. Modificacions de crèdit. Despeses pluriennals. Liquidació i tancament. El control intern i extern del pressupost: la Intervenció General de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i la Sindicatura de Comptes. La comptabilitat pública. La Tresoreria General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

38. El finançament de les comunitats autònomes: règim jurídic i mitjans de finançament; els tributs cedits. Òrgans i formes de relació entre les administra-
cions tributàries de l’Estat i les comunitats autònomes. Els impostos de les comunitats autònomes; la Llei de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

BLOC VI. LEGISLACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
39. La Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clíni-

ca. La Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats anticipades.
40. La Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears: objecte, àmbit d’aplicació i principis informadors. Drets i deures dels ciutadans. El sistema sani-

tari públic de les Illes Balears.
41. La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: disposicions generals; drets de les persones; fitxers de titulari-

tat pública.
42. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat al treball; organització

de la prevenció de riscs laborals a l’àmbit sanitari.
43. La gestió d’immobilitzat: concepte i classificació. Anàlisi d’inversions. Inventaris: tipus i realització. El pressupost d’inversions. L’obsolescència: moda-

litats. Les amortitzacions.
44. L’aprovisionament. concepte i funcions. La gestió de compres: el procés, les fases i els factors determinants. Eines de gestió de compres. Pressupost,

negociació, quadres de comandament, classificació ABC i variables financeres.
45. La gestió de magatzems. Gestió d’existències: criteris de valoració. Càlcul de l’estoc. Sistemes d’identificació de productes. Control de consums.
46. La gestió hotelera. Alimentació: processos funcionals. Llenceria i bugaderia. Neteja. La gestió dels residus sanitaris. Altres serveis hotelers. Gestió de

manteniment: concepte, estructura i tipus. Referència especial al manteniment preventiu.

— o —

Num. 10853
Notificació de Resolucions per les quals es cancel·len les inscripcions en el Registre General Sanitari d’Aliments tramitades per la Direcció
General de Salut Pública i Participació. 

Atès que no han estat possibles les notificacions de les Resolucions a les empreses que a continuació es relacionen,  i una vegada realitzat el corresponent
tràmit d’audiència, en compliment amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, es notifica mitjançant el present edicte, fent saber a les empreses interessades que la directora general de Salut Pública i
Participació ha resol cancel·lar les inscripcions en el Registre General Sanitari d’Aliments dels  números que a continuació es relacionen atès que aquestes empre-
ses han cessat en les seves activitats, i  que en contra d’aquestes resolucions, hi poden interposar recurs d’alçada davant  el conseller de Salut i Consum, en el ter-
mini d’un mes, comptador a partir de l’endemà d’aquesta publicació, d’acord amb el que disposa l’article 114.1 de l’esmentada Llei 30/1992, i l’article 58 de la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Els expedients es troben a disposició de les persones interessades a la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum,
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