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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA
Num. 19081
Decret 98/2010, de 27 d’agost, pel qual es modifica el Decret
54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions
per raó de servei del personal al servei de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Les especials i singulars circumstàncies que caracteritzen el desenvolupament dels serveis de seguretat i vigilància del president de les Illes Balears i dels
xofers adscrits al Gabinet de la Presidència fan que les persones integrades en
aquets serveis hagin de complir amb determinats serveis d’assistència al
Gabinet que s’han d’indemnitzar econòmicament.
Per això, s’entén que l’establiment d’una indemnització específica, en
concepte d’assistència, constitueix la solució més adequada per compensar
aquests serveis, en el marc de la normativa reguladora de les indemnitzacions
per raó del servei.
Així mateix, cal tenir en compte que, actualment, formen part del servei
de vigilància i seguretat del president personal de seguretat de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i personal policial de
l’Administració General de l’Estat, concretament membres del Cos Nacional de
Policia que no disposen de cap tipus de relació formal amb l’Administració
autonòmica. Aquest fet genera greus dificultats a l’hora de compensar determinats conceptes indemnitzatoris que merita aquest personal amb motiu del servei
que presta. Per tant, amb aquesta modificació també es podran assumir les despeses corresponents a les indemnitzacions d’aquest personal i, amb això, regularitzar-ne la percepció.
Tot això fa necessari modificar el Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual
es regulen les indemnitzacions per raó del servei de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tal d’adequar la normativa vigent
en la matèria a les circumstàncies específiques esmentades abans.
Per tot això, a proposta del conseller d’Economia i Hisenda, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 27 d’agost de 2010,
DECRET
Article primer
Es modifica l’apartat 1 de l’article 2 del Decret 54/2002, de 12 d’abril, que
passa a tenir la redacció següent:

02-09-2010

seguretat o de vigilància que estableixi el Gabinet de la Presidència, fora de
l’horari de feina. A aquest efecte, s’hi entenen inclosos tant el personal de
seguretat i vigilància com els xofers adscrits al Gabinet de la Presidència o
l’òrgan que el substitueixi. Així mateix, totes aquestes persones tenen dret a
les dietes i al rescabalament de les despeses de viatge i d’allotjament a què fa
referència l’article 22.
2. En particular, el dret a la percepció de dietes i al rescabalament
de les despeses de viatge i d’allotjament de les persones que duguin a terme
els serveis descrits en l’apartat anterior i no pertanyin a l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears no resta sotmès al nomenament previ
a què es refereix el paràgraf segon de l’article 22, però requereix que, prèviament, es justifiqui que aquestes persones han dut a terme aquests serveis a
instàncies del Gabinet de la Presidència, per mitjà d’una declaració responsable subscrita per l’òrgan competent del Gabinet.»
Article quart
S’afegeix un nou annex, l’annex XVI, en el Decret 54/2002, de 12 d’abril,
amb la redacció següent:
Annex XVI
Indemnització per assistència al Gabinet de la Presidència:
— Indemnització per assistència duta a terme en dia laboral: 60 €
— Indemnització per assistència duta a terme en diumenge o festiu: 80 €
Disposició transitòria única
Les assistències i indemnitzacions regulades en aquest Decret són aplicables als serveis duts a terme a partir de l’1 de gener de 2010.
Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 27 d’agost de 2010
El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Economia i Hisenda
Carles Manera Erbina

—o—

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
1. Sens perjudici del que estableixen els articles 22 i següents d’aquest Decret, el règim d’indemnitzacions que s’hi preveu és aplicable a tot el personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, incloent-hi el personal docent, sigui quina sigui la naturalesa jurídica
de la relació d’ocupació o de la prestació de serveis i el seu caràcter permanent
o temporal.
Article segon
S’afegeix una nova lletra, la lletra e, en l’article 21 del Decret 54/2002, de
12 d’abril, amb la redacció següent:
e) Realització de serveis d’assistència al Gabinet de la Presidència
directament relacionats amb els protocols d’acompanyament, de seguretat o de
vigilància, fora de l’horari de feina. A aquest efecte, s’hi entenen inclosos, amb
independència de l’administració de procedència o d’adscripció, tant el personal de seguretat com els xofers adscrits al Gabinet de la Presidència o l’òrgan que el substitueixi.
Article tercer
S’afegeix un nou capítol, el capítol VI, en el títol III del Decret 54/2002,
de 12 d’abril, amb el contingut següent:
Capítol VI
Assistències al Gabinet de la Presidència
Article 32
Serveis d’assistència al Gabinet de la Presidència
1. Tenen dret a la percepció de les indemnitzacions per assistència al
Gabinet de la Presidència que s’estableixen en l’annex XVI les persones que,
independentment de l’administració de procedència o d’adscripció, prestin
serveis directament relacionats amb els protocols d’acompanyament, de

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Num. 17202
Convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador
de les categories previstes a la LOU, contractats, per al curs
2010-2011
Resolució de la Rectora de la Universitat de les Illes Balears per la qual
surten a concurs les places de personal docent i investigador que s’indiquen a
continuació.
Departament de Biologia
Un professor associat (3 h). Àrea de coneixement: Genètica. Perfil:
Pràctiques de les assignatures de genètica.
Un professor associat (3 h). Àrea de coneixement: Genètica. Perfil:
Pràctiques de les assignatures de genètica.
Un professor associat (4 h). Àrea de coneixement: Zoologia. Perfil: El
propi de l’àrea.
*Un professor associat (3 h). Àrea de coneixement: Enginyeria
Agroforestal. Perfil: Jardineria i paisatgisme.
Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Un professor associat (3 h). Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia
Molecular. Perfil: El propi de l’àrea.
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Un professor associat (6 h). Àrea de coneixement: Història Moderna.
Perfil: Història moderna d’Espanya i La idea d’Europa a través de la història.
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
Un professor ajudant doctor. Àrea de coneixement: Ciències de la

