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de la resta de l’Estat espanyol.
Per tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, d’acord amb el
Consell Consultiu de les Illes Balears i havent-ho considerat el Consell de
Govern en la sessió de dia 16 de juliol de 2010,

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
DECRET
Num. 16628
Decret 90/2010, de 16 de juliol, pel qual s’adopten mesures
urgents per reduir el dèficit públic que afecten el personal docent
no universitari dels centres privats concertats de les Illes Balears
L’aprovació i la convalidació posterior del Reial decret llei 8/2010, de 20
de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, comporten la necessitat d’adoptar determinades mesures en l’àmbit
de la Comunitat Autònoma per complir les disposicions bàsiques que conté el
Reial decret llei esmentat, tot això a fi i efecte d’un compliment més estricte del
principi d’estabilitat pressupostària, aplicable al conjunt de les administracions
públiques.
Per complir el que estableix l’esmentat Reial decret llei de reducció global del conjunt de retribucions del sector públic autonòmic en un 5 % en còmput anual a partir de l’1 de juny de 2010, el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat la Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual s’adopten mesures urgents per
a la reducció del dèficit públic; aquesta Llei, segons disposa l’article 2, afecta
les retribucions del personal a càrrec de l’Administració de la Comunitat
Autònoma o de qualsevol entitat del sector públic, entre el qual hi ha el personal docent dels centres públics no universitaris, al qual s’aplica la reducció retributiva que s’ha aprovat mitjançant el Reial decret llei 8/2010.

Article únic
Són aplicables al personal docent no universitari dels centres privats concertats de les Illes Balears, amb efectes des de l’1 de juny de 2010, les mesures
extraordinàries que estableixen el Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel
qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, amb
les adaptacions corresponents de manera que resulti, en termes anuals, una
minoració del 5 % del conjunt global de les retribucions pel que fa a les vigents
en data 31 de maig de 2010.
La repercussió de les reduccions s’ha d’aplicar a l’anomenat complement
retributiu de les Illes Balears (CRIB), establert per l’Acord del Consell de
Govern de dia 28 de gener de 2000 i previst en els acords del Consell de Govern
d’11 de maig de 2001, de 12 de març de 2004 (que el ratifica fins a l’any 2007)
i de 18 de juliol de 2008 (que el ratifica fins a l’any 2011).
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin
al que disposa aquest Decret.
Disposició final primera

Pel que fa al personal docent no universitari dels centres privats concertats, s’ha considerat més adient establir les reduccions retributives corresponents mitjançant un decret del Consell de Govern, atès que aquesta reducció
afectarà el complement retributiu de les Illes Balears (CRIB), creat per l’Acord
de 30 de novembre de 1998 entre la Conselleria d’Educació i Cultura i les organitzacions sindicals del sector, el qual fou aprovat per l’Acord del Consell de
Govern de 28 de gener de 2000, incrementat per l’Acord del Consell de Govern
de 13 d’octubre de 2000 i previst en els acords del Consell de Govern d’11 de
maig de 2001, de 12 de març de 2004 (que el ratifica fins a l’any 2007) i de 18
de juliol de 2008 (que el ratifica fins a l’any 2011).
L’article 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que es garanteix el compliment dels pactes i acords tret
que, excepcionalment i per causa greu d’interès públic derivada d’una alteració
substancial de les circumstàncies econòmiques, els òrgans de govern de les
administracions públiques suspenguin o modifiquin el compliment de pactes i
acords ja signats, en la mesura estrictament necessària per salvaguardar l’interès públic.
En aquest sentit, l’article 1 de la Llei 6/2010, de 17 de juny, que modifica
l’article 11 de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010, disposa en l’apartat
8 que tots els acords, convenis o pactes que impliquin creixements retributius
superiors als que s’estableixen en aquest article o en les normes que el despleguin hauran d’experimentar l’adequació oportuna. Seran inaplicables, en cas
contrari, les clàusules o normes que s’hi oposin. A més, la disposició addicional
quarta de la Llei 6/2010 suspèn l’aplicació de l’Acord de 18 de juliol de 2008
abans esmentat.
Per tot això, en relació amb el personal docent concertat de les Illes
Balears, s’han d’aplicar les mesures extraordinàries esmentades al complement
retributiu de les Illes Balears, creat per complir l’equiparació remunerativa que
preveuen l’article 49.4 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació, i l’article 117.4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en els quals s’estableix que les quantitats corresponents als salaris del
personal docent concertat han de possibilitar l’equiparació gradual de la seva
remuneració amb la dels professors docents públics de les respectives etapes.
Per dur a terme l’equiparació de les retribucions, com és obvi, s’han de tenir en
consideració els augments de les retribucions que es puguin produir i també la
seva reducció.
Així mateix, cal tenir present que altres comunitats autònomes de l’Estat
espanyol han dut a terme aquesta reducció de les retribucions del personal
docent concertat mitjançant la normativa corresponent, i d’altres ho estan tramitant. Per tant, el fet de no dur a terme aquesta adaptació a les Illes Balears
suposaria un greuge comparatiu no solament respecte dels professors docents
dels centres públics, sinó també respecte dels professors dels centres concertats

S’autoritza el conseller d’Educació i Cultura perquè dicti les disposicions
que calguin per desplegar tot el que preveu aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 16 de juliol de 2010
El president
Francesc Antich i Oliver

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 16629
Decret 91/2010, de 16 de juliol, pel qual es modifica l’ordenació
sanitària territorial de les Illes Balears.
La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, disposa en l’article 51.2
que l’ordenació territorial dels serveis de salut és competència de les comunitats
autònomes i s’ha de basar en un concepte integrat d’atenció a la salut.
Per acomplir amb el que disposa l’esmentada Llei es va aprovar el Decret
34/1987, de 21 de maig, d’ordenació sanitària de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, l’aprovació definitiva de la qual va tenir lloc per mitjà del Decret
122/1987, de 30 de desembre, el qual ha estat modificat en diverses ocasions
pels decrets següents: el Decret 31/2001, de 23 de febrer; el Decret 122/2002,
de 4 d’octubre; el Decret 19/2004, de 27 de febrer; el Decret 124/2005, de 9 de
desembre; el Decret 37/2006, de 7 d’abril; i el Decret 59/2009, de 18 de setembre.
Atesa la necessitat de millorar l’accessibilitat de la població a determinats
centres de salut, la Comissió d’Ordenació Sanitària Territorial es va reunir i en
compliment de les seves funcions va deliberar respecte a un canvi de delimitació de quatre zones bàsiques de salut del municipi de Palma, que afecta les
zones bàsiques de salut de Son Serra-la Vileta, de Son Pisà, del Polígon de
Llevant i del Rafal Nou. En el si d’aquesta Comissió ha quedat garantida la par-

