
2. Les persones aspirants que vulguin prendre part en aquesta convocatò-
ria han de complir els requisits que s’indiquen a continuació:

a) Titulació: Posseir la titulació de llicenciatura en medicina i cirurgia.
b) Tenir la capacitat funcional necessària per a complir les tasques deri-

vades del nomenament. 
c) Tenir complerts setze anys i no sobrepassar l’edat de jubilació forçosa.
d) No haver estat separada del servei de qualsevol administració pública

o servei de salut mitjançant un expedient disciplinari durant els sis anys ante-
riors a la convocatòria, ni estar inhabilitat amb caràcter ferm per a exercir fun-
cions públiques ni per a la professió corresponent.

e) Si es tracta d’una persona amb nacionalitat d’altres estats, no estar inha-
bilitada per una sanció o una pena per a l’exercici professional o per a accedir a
funcions o a serveis públics en un estat membre, ni haver estat separada per una
sanció disciplinària d’algun dels seus serveis públics o administracions durant
els sis anys anteriors a la convocatòria.

3. Les persones aspirants que es vulguin presentar a aquesta convocatòria
han d’adjuntar a la sol·licitud un currículum en el qual han de constar:

- Títols acadèmics.
- Llocs de treball que hagin ocupat.
- Experiència professional i de gestió sanitària.
- Estudis, cursos, ponències, publicacions, coneixements d’idiomes i

altres mèrits que considerin oportuns fer constar.

4. Les persones aspirants han d’adjuntar així mateix la documentació que
justifiqui els mèrits al·legats. També poden adjuntar publicacions, informes i
qualsevol altre document que considerin oportú.

5. Les sol·licituds per participar en el procés selectiu han de presentar-se
en el termini de set dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publi-
cació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les sol·lici-
tuds han de formalitzar-se en el Registre General de la Fundació Hospital
Comarcal d’Inca o per mitjà d’alguna de les vies que estableix l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

6. Aquesta convocatòria es resoldrà per mitjà d’una resolució que es
publicarà en el BOIB.

Interposició de recursos
Contra la present Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot

interposar un recurs potestatiu de reposició davant aquesta Gerència, en el ter-
mini d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta
Resolució, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en relació amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comp-
tadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució, d’acord amb el
que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consi-
deri procedent interposar-hi. 

Inca, 13 de juny de 2012

El director gerent de la Fundació Hospital Comarcal d’Inca
Félix Sánchez Díaz

— o —

3.- D'altres disposicions

VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ

Num. 12330
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació de 15 de juny de 2012 per la qual s’autoritzen les
noves tarifes del servei de subministrament d’aigua de Sóller
(Exp.: DGC 06/2012 CP)

Fets
1. El 14 de febrer de 2012, l’Ajuntament de Sóller va presentar a la

Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació una

sol·licitud d’autorització per a la modificació de les tarifes del servei de submi-
nistrament d’aigua de Sóller.

2. El 7 de març de 2012, la Direcció General de Comerç i Empresa va
notificar  a l’Ajuntament de Sóller diverses qüestions en relació amb la confi-
guració de les tarifes com a preus o com a taxes.

3. El 19 de març de 2012, l’Ajuntament de Sóller va presentar un escrit
d’aclariment a les qüestions plantejades per la Direcció General de Comerç i
Empresa i va sol·licitar que l’expedient es tramitàs com a modificació de preus.

4. El 13 de juny de 2012, la Direcció General de Recursos Hídrics va eme-
tre un informe tècnic favorable amb observacions sobre la sol·licitud de
l’Ajuntament de Sóller.

5. La Comissió de Preus de les Illes Balears, que es va reunir el dia 14 de
juny de 2012, va examinar l’expedient i va dictaminar favorablement sobre la
modificació de tarifes sol·licitada, d’acord amb l’informe tècnic de la Direcció
General de Recursos Hídrics de 13 de juny de 2012. 

Fonaments de dret
1. El Reial decret 2226/1977, de 27 d’agost, sobre autoritzacions d’aug-

ment de tarifes de serveis de competència local (BOE núm. 207, de 30 d’agost).
2. L’Ordre ministerial de 30 de setembre de 1977, sobre tramitació d’ex-

pedients de modificació de tarifes dels serveis de competència local (BOE núm.
241, de 8 d’octubre).

3. El Reial decret 2695/1977, de 28 d’octubre, sobre normativa en matè-
ria de preus (BOE núm. 260, de 31 d’octubre).

4. El Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de
caràcter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat econòmica (BOE núm.
139, de 8 de juny).

5. El Decret 66/2002, de 10 de maig, pel qual es determina la composició
de la Comissió de Preus de les Illes Balears i se’n regula el funcionament (BOIB
núm. 59, de 16 de maig), modificat pel Decret 1/2012, de 20 de gener (BOIB
núm. 14, de 31 de gener de 2012).

6. La Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació de 3 d’octubre de 2011 de delegació de competències i de delega-
ció de signatura en determinats òrgans de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, d’altres conselleries de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l’Agència Tributària de les Illes
Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears, i de suplència dels òrgans direc-
tius de la Vicepresidència (BOIB núm. 153, de 8 d’octubre).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar, d’acord amb el dictamen de la Comissió de Preus de les Illes
Balears de la sessió de 14 de juny de 2012, la modificació de tarifes següent:

Quota de consum per a ús general: euros/m3
Bloc 1: des de 0 fins a 16 m3/trimestre 0,55
Bloc 2: excés des de 16 fins a 32 m3/trimestre 0,80
Bloc 3: excés des de 32 fins a 64 m3/trimestre 1,20
Bloc 4: excés de 64 m3/trimestre 1,80

Quota de servei: euros/abonat/trimestre
Apartament, habitatge o xalet i comunitari 17,50
Comerç, local de negocis, indústria o bar 20,00
Bar restaurant o similar 30,00
Plaça hotelera 4,00

2. Notificar aquesta Resolució a l’entitat interessada.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot

interposar un recurs potestatiu de reposició davant el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’ha-
ver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrati-
va.

Palma, 15 de juny de 2012
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El director general de Comerç i Empresa
César Nuño Pacheco Cifuentes

Per delegació del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació (BOIB 153/2011)

— o —

Num. 12345
Acord del Consell de Govern de 15 de juny de 2012 pel qual es
deixa sense efecte l’Acord del Consell de Govern de 12 de maig
de 2006 pel qual s’aprovà la creació dels consorcis hípics entre
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular
de Menorca i entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
el Consell Insular d’Eivissa i Formentera

En la sessió de dia 12 de maig de 2006, el Consell de Govern de les Illes
Balears, a proposta del conseller d’Interior, va adoptar, entre d’altres, l’Acord
següent:

«Primer. Aprovar la creació dels consorcis denominats Consorci Hípic de
Menorca, entre la comunitat autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular
de Menorca, i Consorci Hípic d’Eivissa i Formentera, entre la comunitat autò-
noma de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa i Formentera, com també
els respectius estatuts, que s’annexen a aquest Acord.

»Segon. Autoritzar els consellers d’Interior i d’Economia, Hisenda i
Innovació, per adscriure a aquests consorcis els béns, drets i mitjans econòmics
i materials que siguin necessaris per al seu funcionament, sens perjudici de la
seva titularitat i de conservar-ne la qualificació jurídica originària com també
per desenvolupar totes les accions i actuacions que siguin pertinents.

»Tercer. Ordenar que es publiqui aquest Acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, i també els Estatuts dels consorcis, de conformitat amb el que dis-
posa l’article 85.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.»

La constitució del Consorci Hípic d’Eivissa i Formentera estava condi-
cionada a la signatura d’un conveni entre el Govern de les Illes Balears i el
Consell Insular d’Eivissa i Formentera. No obstant això, aquestes administra-
cions no han subscrit el conveni de creació esmentat, per la qual cosa aquest
Consorci no s’ha constituït i, per tant, no ha adquirit personalitat jurídica.

Pel que fa al Consorci Hípic de Menorca, se’n va formalitzar el conveni
de col·laboració corresponent, però el cert és que aquest Consorci mai no ha des-
envolupat cap de les activitats previstes en els Estatuts, autoritzats mitjançant
l’Acord del Consell de Govern de 12 de maig de 2006, per la qual cosa és con-
venient deixar-lo sense efecte, en la part que afecta aquest Consorci, sens per-
judici de la resta d’actuacions que s’hagin de fer per extingir-lo efectivament.

La disposició addicional vuitena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any
2012, autoritza el Consell de Govern perquè amb caràcter general faci totes les
actuacions que calgui per racionalitzar i reduir el conjunt d’ens instrumentals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per mitjà de les operacions d’es-
tructuració que resultin de les previsions a què fa referència la disposició tran-
sitòria primera de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, incloses les transformacions, les
extincions, les fusions i les integracions, en tot o en part, en altres ens instru-
mentals o en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 13 d’abril de 2012 es va
aprovar la primera fase del projecte de reestructuració del sector públic instru-
mental de les Illes Balears i es va disposar que correspon a cada conselleria, res-
pecte dels ens del sector públic que tengui adscrits, impulsar i coordinar l’exe-
cució d’aquest Acord. L’annex I de l’Acord esmentat estableix l’extinció d’a-
quests dos consorcis hípics.

D’acord amb el Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de
les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, actualment aquests consorcis estan adscrits a la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació, en la sessió de 15 de juny de 2012 adop-
tà, entre d’altres, l’Acord següent:

‘Primer. Deixar sense efecte l’Acord del Consell de Govern de 12 de maig
de 2006 pel qual s’aprovà la creació dels consorcis hípics entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca i entre la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera.

Segon. Instar el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació perquè faci els tràmits necessaris per a l’extinció definitiva del
Consorci Hípic de Menorca.

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

Palma, 15 de juny de 2012

El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

— o —

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 12346

Acord del Consell de Govern de 15 de juny de 2012 de modifica-
ció de l’Acord de 28 d’octubre de 2011 pel qual es designen els
representants de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears en la Comissió Mixta de Programació,
Seguiment i Control que preveu el conveni signat en data 13 d’a-
gost de 2009, en el marc de les inversions estatutàries, entre
l’Institut de Turisme d’Espanya i la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a la remodelació integral de la Platja de Palma

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 168 de 10 de novembre de
2011 es publicà l’Acord del Consell de Govern de 28 d’octubre pel qual es
designen els representants de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en la Comissió Mixta de Programació, Seguiment i Control del
conveni signat en data 13 d’agost de 2009, en el marc de les inversions estatu-
tàries, entre l’Institut de Turisme d’Espanya i la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a la remodelació integral de la Platja de Palma.

Ateses les necessitats organitzatives de la Conselleria de Turisme, s’ha
proposat la substitució de diversos membres que varen ser designats mitjançant
l’Acord de 28 d’octubre, la qual cosa implica modificar-lo.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Presidència,
en la sessió de 15 de juny de 2012 adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:

‘Primer. Disposar el cessament, com a representant de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la Comissió Mixta de
Programació, Seguiment i Control del conveni signat en data 13 d’agost de
2009, en el marc de les inversions estatutàries, entre l’Institut de Turisme
d’Espanya i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la remodelació
integral de la Platja de Palma, del senyor Joaquín Legaza Cotayna (vocal
suplent).

Segon. Designar, en representació de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, per formar part de la Comissió esmentada en el
punt anterior, el senyor Bartomeu Alcover Bisbal, cap del Departament de
Serveis Comuns de la Conselleria de Turisme i Esports.

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

Quart. Notificar aquest Acord a l’Institut de Turisme d’Espanya i a les per-
sones interessades.’

Palma, 15 de juny de 2012

El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

— o —
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