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Instrucció 6/2021, de 26 d'octubre, del director general del Servei de Salut de 
les Illes Balears, per la qual s'estableixen criteris relatius al procediment 
d'incorporació del personal d'infermeria derivat de procés selectiu 
 
El 10 d'abril de 2018 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la 
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 5 d'abril 
de 2018, per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants en la 
categoria infermer/infermera dependents del Servei de Salut de les Illes Balears. 
 
Aquesta Resolució ha estat objecte de dues correccions d'errors, degudament 
publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 46, de 14/04/2018, 
BOIB núm. 43, de4 /04/2019), i d'una modificació (BOIB núm. 133, de 25/10/2018). 
 
El 30 de setembre es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució 
del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de setembre de 
2021, per la qual es nomena personal estatutari fix i s'adjudiquen places a les 
persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la 
categoria infermer/infermera dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, 
convocat per mitjà de la Resolució de 5 d'abril de 2018. 
 
D'acord amb l'establert en la resolució esmentada en el paràgraf anterior, la 
presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini d'un mes comptador des de 
l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears. Així doncs, les persones que han resultat adjudicatàries han de 
prendre possessió, com a norma general, abans del 1r de novembre de 2021. 
 
Per aquesta raó, a l'efecte de garantir que el personal d'infermeria que ha 
superat el procés selectiu s'incorpori de manera homogènia a totes les gerències 
d'adscripció, és necessari establir uns criteris generals aplicables a aquest 
procediment d'incorporació. 
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En conseqüència, en virtut de l'article 64.1 de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut 
de les Illes Balears, que atorga al Servei de Salut la gestió dels serveis públics 
sanitaris de caràcter assistencial, i dels articles 26.1 i 29.3 de la Llei 14/1986, de 25  
d'abril, general de sanitat —en relació amb l'article 12.1.c) del Decret 39/2006, de 
21 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts del Servei de Salut de les Illes Balears—, 
dict la següent 
 
Instrucció 
 
Primer 
Efectes derivats d'un nomenament de caràcter permanent 
 
La persona adjudicatària que obté un nomenament de caràcter permanent (fix) 
per ocupar una plaça vacant en la categoria infermer/infermera depenent del 
Servei de Salut de les Illes Balears pot estar en alguna de les situacions següents: 
 
a) Personal estatutari amb nomenament de caràcter interí del Servei de Salut de 

les Illes Balears que hagi de prendre possessió per mitjà d'un nomenament de 
caràcter permanent (fix) en la mateixa gerència territorial on prestava els 
serveis amb caràcter temporal. 
 
En aquest supòsit, únicament s’ha de modificar el tipus de nomenament per 
adaptar-lo a la nova condició de personal estatutari fix. 
 
Així mateix, la persona interessada mantindrà intactes tots els drets relatius a 
les vacances, els dies d'assumptes propis i jornada. 
 
En relació amb el deute horari que, si n’és el cas, hi pogués haver en la data de 
la presa de possessió, aquest s’ha de regularitzar en el mateix moment en què 
es regularitzi el deute horari de la resta del personal de la gerència. 
 

b) Personal estatutari amb nomenament de caràcter interí del Servei de Salut de 
les Illes Balears que hagi de prendre possessió per mitjà d'un nomenament de 
caràcter permanent (fix) en una gerència territorial diferent d’on prestava els 
serveis amb caràcter temporal. 
 
En aquest supòsit, s’ha de modificar el tipus de nomenament per adaptar-lo a 
la nova condició de personal estatutari fix. 
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Així mateix, la gerència en la qual la persona interessada prestàs serveis abans 
de la presa de possessió (gerència d'origen) ha d'enviar a la nova gerència una 
certificació d'havers en què s'acreditin els dies de vacances i dies d'assumptes 
propis gaudits per la persona interessada fins a la data de la presa de 
possessió amb la finalitat que pugui gaudir dels dies pendents en el seu nou 
lloc de feina.  
 
En relació amb el deute horari que, si n’és el cas, hi pogués haver, la gerència 
d'origen l’ha de regularitzar abans de la data de la presa de possessió. En el 
cas que, després d'aquesta regularització, continuï havent-hi deute horari (a 
favor de la persona interessada), aquest s’ha de liquidar econòmicament. A 
aquests efectes, s'incorporarà un mòdul en el sistema informàtic SAP que 
calcularà l'import a abonar. 
 
En aquest punt, cal destacar que, en cap cas, no hi haurà cap descompte com a 
conseqüència de la regularització practicada. 
 

c) Personal estatutari amb nomenament de caràcter eventual del Servei de Salut 
de les Illes Balears que hagi de prendre possessió per mitjà d'un nomenament 
de caràcter permanent (fix) en la mateixa gerència territorial on prestava els 
serveis amb caràcter temporal. 
 
En aquest supòsit, s'ha d'aplicar íntegrament l'indicat en el punt a) anterior. 
 

d) Personal estatutari amb nomenament de caràcter eventual del Servei de Salut 
de les Illes Balears que hagi de prendre possessió per mitjà d'un nomenament 
de caràcter permanent (fix) en una gerència territorial diferent d’on prestava 
serveis amb caràcter temporal. 
 
En aquest supòsit, la gerència en la qual la persona prestàs serveis abans de la 
presa de possessió (gerència d'origen) ha de liquidar tots els drets que puguin 
correspondre a la persona interessada. 
 
En relació amb el deute horari que, si n’és el cas,  hi pogués haver a favor de la 
persona interessada, la gerència d'origen l’ha de regularitzar abans de la data 
de la presa de possessió atenent els criteris establerts en la lletra b) anterior. 
 
En aquest punt, cal destacar que, en cap cas, no hi haurà cap descompte com a 
conseqüència de la regularització practicada. 
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Segon 
Efectes i durada 
 
Aquesta instrucció produeix efectes des del dia 30 de setembre de 2021. 
 
Palma, 26 d'octubre de 2021 
 
El director general del Servei de Salut 
 
 
 
 
Julio Miguel Fuster Culebras 
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