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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN
Decret 15/2014, de 14 de març, pel qual es modifica la denominació de la categoria estatutària
ATS/DUI en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears

4589

L’article 15.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, disposa que en l’àmbit de
cada servei de salut s’han d’establir, modificar o suprimir les categories de personal estatutari d’acord amb les previsions en matèria de
representació i negociació col·lectiva que estableix la mateixa Llei en el capítol XIV i d’acord amb els plans d’ordenació de recursos humans
que preveu l’article 13.
A més, l’article 14.1 disposa que els serveis de salut han d’establir les diferents categories o grups professionals del seu àmbit, d’acord amb
el criteri d’agrupació unitària de les funcions, competències i aptituds professionals, de les titulacions i dels continguts específics de la funció
que s’hagi d’acomplir.
D’altra banda, la disposició addicional primera de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives,
estableix que, en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears, la creació, la modificació i la supressió de les categories de personal
estatutari s’han d’efectuar per mitjà d’un decret del Consell de Govern, d’acord amb les previsions del capítol XIV i, si escau, de l’article 13
de la Llei 55/2003.
Pel que fa a les professions sanitàries, l’article 7.2 a de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, dóna
una nova denominació a la categoria ajudant tècnic sanitari / diplomat universitari en infermeria (ATS/DUI), que defineix com a infermers, i
n’especifica les funcions.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/36/861475

Atesos aquests antecedents normatius, cal que l’Administració sanitària efectuï l’adaptació organitzativa oportuna per adequar-se a la nova
denominació.
Per tot això, amb la negociació prèvia en la Mesa Sectorial de Sanitat, a proposta del conseller de Salut i havent-ho considerat el Consell de
Govern en la sessió de 14 de març de 2014,

DECRET

Article únic
Objecte
1. Aquest Decret té per objecte adaptar la categoria de personal estatutari ATS/DUI en l’àmbit organitzatiu del Servei de Salut de les
Illes Balears a la regulació que estableix la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries.
2. D’acord amb això, es modifica la denominació de la categoria ATS/DUI, que a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret serà
infermer/infermera.

Disposició addicional primera
Facultats de desplegament
Es faculta el conseller de Salut per dictar les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.

Disposició addicional segona
Comunicació
El Servei de Salut de les Illes Balears, en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, ha de comunicar al
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat la modificació de la denominació de la categoria, de conformitat amb el que disposa l’article
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15.2 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

Disposició addicional tercera
Règim jurídic
La modificació de la denominació de la categoria ATS/DUI per infermer/infermera no n’altera el règim jurídic, el qual es manté igual a tots
els efectes.

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin a aquest Decret.

Disposició final única
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 14 de març de 2014

El president
José Ramón Bauzá Díaz
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El conseller de Salut
Martí Sansaloni Oliver

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

