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PLE DEL PARLAMENT
TEXTOS APROVATS

I.- LLEIS 

Ordre de Publicació

Per tal de donar compliment a l'establert a l'article
99 del Reglament del Parlament, s'ordena de publicar al
BOPIB la Llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al 1993, aprovada en el
Ple de la Cambra, en sessió celebrada els dies 21 i 22 de
desembre del 1992.

Palma, a 23 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A)
LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
PER A L'ANY 1993

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a 1993, segueixen la pauta, iniciada en altres
exercicis quant a pressupostació per programes, màxima
contenció de la despesa corrent i priorització de l'activitat
inversora. 

La racionalitat i eficàcia en la gestió d'ingressos i
despeses es garanteix d'acord amb la correcta definició
d'objectius i del seu seguiment.

La transparència en les actuacions així com el
control intern i extern, ve determinat pel contingut del conjunt
de les distintes normes que regeixen l'activitat administrativa
i de ies quals en forma part el present text legal.

TÍTOL 1.- DE L'APROVACIÓ DELS
PRESSUPOSTS.

ARTICLE 1.- Crèdits inicials.

1. S'aproven els Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i de les seves entitats autònomes per a l'exercici
de 1993, a l'estat de despeses dels quals es consignen els
crèdits necessaris per tal d'atendre el compliment
d'obligacions per un import de 48.859.512.535,- de pessetes.

L'estimació dels drets econòmics que es preveu de
liquidar durant l'exercici, detallats a l'estat d'ingressos puja a
43.499.776.352,- de pessetes, amb la qual cosa es produeix un
dèficit de 5.359.736.183,- de pessetes, que es cobrirà
mitjançant l'emissió de Deute Públic o concertació
d'operacions de crèdit pel mateix import, resultant així els
Pressuposts anivellats.

2. Així mateix, s'aproven els Pressuposts per a l'exercici de
1993 de les empreses públiques dependents de la Comunitat,
els estats de despeses i d'ingressos de les quals s'eleven a
9.579.730.000,- de pessetes.

TÍTOL 11.- DELS CRÈDITS I DE LES SEVES
MODIFICACIONS.

ARTICLE 2.- Vinculació dels crèdits.

Els crèdits pressupostaris que conformen els
respectius programes de despeses, tenen caràcter limitatiu
d'acord amb els nivells de vinculació entre ells, els quals es
defineixen en els paràgrafs següents:

a) Amb caràcter general la vinculació, serà orgànica
a nivell de Secció, Funcional a nivell de Programa i Econòmica
a nivell d'article. Per via d'excepció estaran exclusivament
vinculats entre si:

- Els crèdits del concepte 160. Quotes patronals a la
Seguretat Social, MUNPAL i d'altres.

- Els crèdits dels subconceptes 100.02, 120.05, 130.03
i 110.02 corresponents a les retribucions per triennis d'Alts
Càrrecs, Funcionaris, Personal Laboral i Personal Eventual de
Gabinet, respectivament.

b) Els crèdits corresponents a fons finalistes no podran
estar mai vinculats amb d'altres que no tinguessin aquest
caràcter i la mateixa finalitat.

c) De la mateixa manera, tampoc no podran quedar
vinculats els crèdits ampliables amb altres partides que
estiguessin mancades d'aquest caràcter.

ARTICLE 3.- Normes generals de modificació de
crèdits.

1) Els crèdits pressupostaris només podran ser
modificats amb subjecció al disposat en aquesta Llei, a la Llei
de Finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a
les normes de desenvolupament de la present Llei.

2) Tots els expedients de modificació de crèdits, un
cop autoritzats per l'òrgan competent, d'acord amb els articles
següents, seran tramesos a la Direcció General de Pressuposts
per tal d'instrumentar-ne l'execució.

3) Les bestretes de Tresoreria que el Consell de
Govern aprovi, d'acord amb el que preveu l'art. 49 de la Llei de
Finances, atès el seu caràcter excepcional, es comptabilitzaran
com a crèdits extraordinaris o suplements de crèdit.

ARTICLE 4.- Incorporació de crèdits.

1) la Mesa del Parlament incorporarà a la seva Secció
Pressupostària 02-Parlament per al 1993 els romanents de
crèdit de l'esmentada Secció anulAlats al tancament de l'exercici
anterior.

2) El Conseller d'Economia i Hisenda, mitjançant
Resolució expressa i amb la limitació del resultat positiu del
romanent líquid de Tresoreria de l'exercici 1992 podrà
incorporar als crèdits inicials de l'exercici 1993 els següents:

a) Els crèdits que s'enumeren a l'article 54 de la Llei
1/86, de 5 de febrer, de Finances.

b) Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits,
com també les transferències de crèdit concedides o
autoritzades en el darrer trimestre de l'exercici pressupostari.
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c) Els crèdits que garanteixin compromisos de
despesa contrets abans del tancament de l'exercici
pressupostari i que per motius justificats no s'han pogut
realitzar durant l'exercici.

d) Els crèdits autoritzats en funció de la recaptació
efectiva dels drets afectats.

e) Els crèdits per a operacions de capital.

3) Els romanents que, en desenvolupament del que
preveu l'apartat anterior resultin incorporats al nou exercici,
podran ésser aplicats dins de l'exercici pressupostari al qual
s'acordi la incorporació. Hauran d'ésser destinats a les
mateixes finalitats que en cada cas causaren l'autorització de
la modificació de crèdit o el compromès de despesa
corresponent.

4) Amb càrrec a les partides pressupostàries que
haguessin estat incrementades per incorporacions de crèdit,
únicament es podran efectuar transferències per l'import del
crèdit inicial, de manera que no es podrà transferir la quantia
incorporada. 

5) La diferència entre el romanent líquid de
Tresoreria i les incorporacions de crèdit de l'exercici podrà
ésser utilitzada com a font de finançament per incorporar als
crèdits del pressupost de despeses que el Conseller
d'Economia i Hisenda determini.

6) Les incorporacions a les quals es refereix aquest
article podran ésser acordades amb caràcter provisional
mentre no s'hagi determinat el romanent íntegre de Tresoreria.
En cas que el romanent indicat no fos suficient per finançar
totes les incorporacions de crèdit, el Conseller d'Economia i
Hisenda anulAlarà els crèdits disposables que menys perjudici
causassin al servei públic.

ARTICLE 5.- Crèdits ampliables i generacions de
crèdit.

Per a l'exercici de 1993 i no obstant el caràcter
limitatiu dels crèdits establerts amb caràcter general a l'article
anterior, es podran ampliar o generar crèdits, amb el
compliment previ de les formalitats establertes o que
s'estableixin, en els següents casos:

a) Els corresponents a competències o serveis
transferits o que es transfereixin durant l'exercici per
l'Administració de l'Estat, que s'ampliaran o en el cas de
serveis nous, es generaran en funció de l'aprovació de la
modificació de crèdit corresponent en el Pressupost de l'Estat.

b) Els destinats a finançar serveis que tenguin
ingressos afectats, la quantia dels quals podrà generar-se, fins
a la recaptació real obtinguda per aquests ingressos.

c) Els destinats al pagament d'havers del personal,
quan resulti necessari per atendre a l'aplicació de retribucions
derivades de disposicions de caràcter general emanades a
l'empara dels principis i normes bàsiques de l'Estat i de
l'Estatut d'Autonomia, així com els drets reconeguts per
sentència ferma.

d) Els destinats al pagament d'interessos,
amortitzacions i d'altres despeses derivades d'operacions de
crèdit.

e) Els destinats a cobrir eventuals dèficits de zones
recaptadores, i a les despeses per a la gestió i recaptació de
nous imposts.

f) Els destinats a satisfer les pensions assistencials
derivades de la Llei de 21 de juliol de 1960 i del Reial Decret
2620/1981, de 24 de juliol, així com les derivades de la Llei

26/90, del 20 de desembre i del Reial Decret 357/91, del 15 de
març.

g) També seran ampliables els subconceptes següents:

22605 Remuneració Agents recaptadors i Registradors
de la propietat.

30000 Interessos de deute públic.

31000 Interessos de préstecs.

22702 Valoracions i peritatges.

61101 I.R.: Catàstrofes naturals.

85101 Adquisició quotes ISBA, mantenint el mateix
percentatge de participació del capital. 160 Quotes Socials a
càrrec de l'usuari.

10002 Triennis d'alts càrrecs.

11002 Triennis de personal eventual de Gabinet.

12005 Triennis de personal funcionarial.

13003 Triennis de personal laboral.

ARTICLE 6.- Generació de crèdits per contracció
de drets.

1) El Conseller d'Economia i Hisenda podrà generar
crèdit en una partida pressupostària quan d'això es poguessin
derivar majors ingressos als pressupostats i amb el límit de la
previsió d'aquests ingressos.

2) Els recursos que provenguin de pressuposts d'altres
ens públics i que haguessin de generar crèdits en les partides de
l'estat de despeses del pressupost, ho podran fer a l'exercici
immediat següent, sempre que aquests ingressos hagin estat
objecte de comptabilització extrapressupostària en efectuar la
liquidació de l'exercici anterior.

ARTICLE 7.- Limitacions a les transferències de
crèdit. 

Les transferències de crèdit a què fan referència els
articles 50, 51 i 52 de la Llei de Finances estaran subjectes
exclusivament a les següents limitacions:

a) No afectaran les partides pressupostàries els crèdits
de les quals hagin estat dotats mitjançant ampliació, ni als
extraordinaris concedits durant l'exercici.

b) No podran realitzar-se transferències de crèdits a
càrrec d'operacions de capital amb la finalitat de finançar
operacions corrents, excepte en el supòsit de crèdits per dotar
el funcionament de noves inversions que, a més, hagin conclòs
en el mateix exercici, a no ser en el cas d'autorització prèvia de
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes
Balears.

ARTICLE 8.- Modificacio de crèdit per atribució
de competències als consells insulars.

Queden autoritzades les modificacions i ampliacions
de crèdit derivades de l'atribució de competències als Consells
Insulars realitzades per Llei del Parlament de les Illes Balears.
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TÍTOL III.- NORMES DE GESTIÓ DEL
PRESSUPOST DE DESPESES.

ARTICLE 9.- Autorització i disposició de la
despesa i reconeixement de l'obligació.

1) les competències en matèria d'autorització i
disposició de la despesa correspondran als Òrgans següents:

a) A la Mesa del Parlament, pel que fa a la Secció
Pressupostària 02-Parlament.

b) Als titulars de les Conselleries respectives, pel
que fa a les seccions pressupostàries 11 a 21, sempre que la
quantia de cadascuna de les operacions no ultrapassi els
25.000.000 pessetes.

c) Als responsables de les Entitats Autònomes
respectives pel que fa a les Seccions Pressupostàries 71, 72,
74 i 75.

d) Al Consell de Govern en la resta dels supòsits.

2) S'exceptuen de les limitacions precedents les
operacions relatives a les seccions pressupostàries 31, 32 i 34,
les de caràcter financer i tributari i els pagaments de les
operacions del Tresor, V.I.A.P., que correspondran al
Conseller d'Economia i Hisenda, sense limitacions de quantia.
De la mateixa manera s'exceptuen de les limitacions
precedents les operacions relatives a la Secció Pressupostària
36, que correspondrà al Conseller de la Funció Pública, sense
limitació de quantia.

3) El Govern, mitjançant decret, podrà elevar la
limitació fixada a l'apartat 1.b) d'aquest article per als
programes, la bona gestió dels quals així ho requereixi.

4) Les competències en matèria de reconeixement de
l'obligació correspondran, respectivament i sense limitació de
quantia, a la Mesa del Parlament o al Titular de la Secció
Pressupostària al càrrec de la qual hagi de ser atesa
l'obligació. Això no obstant, les operacions relatives a
nòmines i despeses de previsió social o assistencial de
personal correspondran al Conseller de la Funció Pública,
amb independència de les Seccions a les quals s'apliquin,
exceptuant-ne la Secció 02-Parlament, i sense limitació de
quantia.

ARTICLE 10.- Despeses plurianuals.

1. El nombre d'exercicis a què podran aplicar-se les
despeses regulades a l'article 45 de la Llei de Finances
d'aquesta Comunitat Autònoma no serà superior a cinc.

Així mateix, la despesa que en aquests casos s'imputi
a cadascun dels exercicis futurs no podrà excedir de la
quantitat resultant d'aplicar al crèdit inicial de cada Capítol
d'una mateixa Secció de l'exercici present els percentatges
següents: a l'exercici immediat següent, el 70% ; al segon
exercici, el 60%; i als exercicis tercer i quart el 50%.

2. S'exceptuen de les limitacions anteriors:

a) Les despeses corresponents a convenis que es
realitzin o se subscriguin amb qualsevol dels agents inclosos
en el Sector Públic. En aquest cas, prevaldran els termes del
mateix conveni.

b) Les despeses corresponents a la subscripció i al
desemborsament de títols representatius del capital d'empreses
públiques o no públiques.

c) Les despeses corresponents a contractes
d'arrendament.

d) Les despeses corresponents a les expropiacions de
terrenys o d'altres béns.

3. En tot cas, l'adquisició i modificació de
compromisos de despeses plurianuals requerirà l'informe previ
de la Intervenció i de la Direcció General de Pressuposts.

4. De tots els compromisos de despesa d'abast
plurianual es donarà compte al Parlament a la informació
trimestral prevista a l'article 103 de la Llei de Finances.

ARTICLE 11.- Indisponibilitat.

1) les partides del Pressupost de despeses que aquesta
Llei assenyali o que mitjançant Ordre del Conseller d'Economia
i Hisenda es determinin, romandran en situació
d'indisponibilitat mentre no siguin reconeguts o recaptats els
drets afectats a les activitats finançades per aquestes partides de
despeses i en aquells casos en què la bona gestió de despeses
així ho aconselli.

ARTICLE 12.- De les despeses de personal.

1) Les retribucions dels alts càrrecs al servei de
l'Administració de la Comunitat Autònoma, inclòs el seu
President, per al 1993 seran les corresponents a 1992 amb la
mateixa estructura i amb subjecció a la normativa vigent en
l'esmentat exercici, i s'incrementarà la quantia dels diferents
conceptes retributius en el mateix percentatge que serà
d'aplicació per als funcionaris de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, per a l'exercici de 1993.

2) a) Les retribucions dels funcionaris al servei de
l'Administració de la Comunitat Autònoma seran les
corresponents al 1992, amb la mateixa estructura i d'acord amb
la normativa vigent en l'esmentat exercici, i s'incrementarà la
quantia dels diferents conceptes retributius en el mateix
percentatge que serà d'aplicació per als funcionaris de
l'Administració General de l'Estat, per a l'exercici de 1993.

b) Pel que fa als funcionaris al servei de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, les retribucions bàsiques
corresponents a cada grup així com el complement de destí
relatiu a cada nivell, seran els que siguin d'aplicació als
funcionaris al servei de l'Administració de l'Estat. Pel que fa a
altres retribucions complementàries, aquestes es basaran, pera
cada lloc de treball, en el que determinin les denominades
relacions de lloc de treball, vigents en cada moment.

Respecte del denominat complement de productivitat
compensada i fins que no es procedeixi a la seva definitiva
conceptuació, el seu import serà el corresponent a l'exercici de
1992, sense perjudici de procedir a la seva actualització en
consideració al contingut del que estableix l'apartat 2 del
present article.
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El complement de productivitat compensada, per
grup, i en conjunt anual, era a l'exercici de 1992, el següent:

GRUP A 909.012,- PTA
GRUP B 586.884,- PTA
GRUP C 461.268,- PTA
GRUP D 379.956,- PTA
GRUP E 374.880,- PTA

3) Malgrat el que disposa l'apartat anterior, les
retribucions de funcionaris que haguessin modificat la seva
adscripció a determinada plaça en funció de la provisió dels
llocs de treball que apareguin descrits en la relació de llocs de
treball per a l'exercici de 1993, seran objecte de revisió en raó
de les especificacions del nou lloc al qual s'adscriguin.

4) Les retribucions del personal laboral al servei de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears seran les que es determinaran mitjançant la
negociació colAlectiva de conformitat amb els criteris que amb
aquesta finalitat s'estableixin a la regulació estatal
d'imperativa aplicació.

5) Els funcionaris de carrera de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears que, durant més de dos anys
continuats o tres amb interrupció, ocupin o hagin ocupat a
partir de 1'1 de juny de 1983 llocs a l'Administració de la
Comunitat Autònoma o del Parlament, compresos en l'àmbit
d'aplicació de l'article 32 de la Llei 5/84, de 24 d'octubre, de
Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, o assimilats als esmentats llocs i això
segons acord de la Mesa del Parlament, percebran des de la
seva reincorporació al servei actiu i mentre es mentenguin en
aquesta situació, el complement de destí corresponent al seu
grau personal incrementat en la quantitat necessària per
igualar-lo al valor del complement de destí que la Llei de
Pressuposts de l'Estat fixi anualment per als Directors
Generals de l'Administració de l'Estat.

6) La diferència, en còmput mensual, entre la
jornada reglamentària de treball i l'efectivament realitzada pel
funcionari donarà lloc, llevat de justificació a la corresponent
deducció proporcional d'havers. Per al càlcul del valor hora
aplicable a aquesta deducció s'agafarà com a base, la totalitat
de les retribucions íntegres mensuals que percebi el
funcionari dividida per trenta i, a la vegada, aquest resultat
pel nombre d'hores que el funcionari tengui obligació de
complir, de mitjana, cada dia.

ARTICLE 13.- Places vacants.

El Conseller de la Funció Pública, per necessitats del
servei i previ informe de la Direcció General de Pressuposts,
podrà canviar les dotacions pressupostàries de les places
vacants, dins els límits de les relacions de llocs de feina i de
les disponibilitats pressupostàries.

ARTICLE 14.- Complement de productivitat i
fons de Capítol I.

1) Es crea per a l'exercici de 1993 un fons de
220.000.00 0,- de pessetes per atendre mitjançant els sistemes
contractuals establerts en els articles 15 i 17 de la Llei de
l'Estatut dels Treballadors els serveis del personal que deixi
de treballar temporalment per causes que no produeixin
vacant, així com atendre necessitats urgents, situacions de
sobrecàrrega excepcional dels serveis, o causes
extraordinàries, que no puguin ésser ateses amb el personal de
plantilla.

2) La quantia global del complement de productivitat
a què es refereix l'article 93.3.c) de la Llei 2/89, de la Funció
Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no
podrà excedir del percentatge del 5% sobre els costos totals del
personal de cada secció de despesa.

3) Per atendre els serveis extraordinaris que hagi
d'efectuar el personal de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, fora de la seva jornada laboral, per necessitats del
servei, es crea una borsa de 100.000.000,- de pessetes.

ARTICLE 15.- Indemnitzacions per raó del servei.

1) Són despeses de desplaçament les de transport,
manutenció i estada, realitzades amb motiu de viatges oficials
fora del municipi del lloc de treball.

2) Els alts càrrecs de la Comunitat seran compensats
de les despeses que hauran de realitzar, més una quantitat
complementària de cinc mil (5.000) pessetes per despeses
menors sense justificació.

3) Les indemnitzacions per raó de servei del personal
de la Comunitat Autònoma es regularan per la normativa pròpia
de la Comunitat, incrementada la quantia d'aquestes en el
percentatge al qual es refereix l'article 12.2 de la normativa
present i respecte del 1992. Aquesta normativa serà igualment
d'aplicació per al personal eventual al servei de la Comunitat
Autònoma.

4) Les despeses de desplaçament i les dietes dels
membres de la Comissió Tècnica interinsular seran ateses amb
càrrec als crèdits de la secció pressupostària 02 Parlament.

5) Llevat que es tracti de membres del Govern, alts
càrrecs de la Comunitat Autònoma i personal funcionari o
contractat al servei de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, els quals es regiran pel que es
disposa a la regulació vigent en la matèria, els components de
la Comissió Mixta de Transferències, els Components de
Tribunals d'Oposicions o Concursos convocats per la
Comunitat, i els representants d'aquesta en òrgans colAlegiats
que determini el titular de la secció pressupostària
corresponent, percebran una indemnització de vuit mil (8.000,-)
pessetes en concepte d'assistència a les sessions, a més de les
despeses pel desplaçament.

ARTICLE 16.- Despeses per expropiacions.

1) En el moment d'autoritzar les despeses
corresponents a l'execució de projectes d'obres que duguin
implícita l'expropiació de terrenys o altres béns, s'haurà
d'autoritzar la despesa estimada que suposi l'exercici d'aquesta
facultat expropiatòria.

TÍTOL IV.- DE LA CONCESSIÓ D'AVALS.

ARTICLE 17.- Avals.

1) Durant l'exercici de 1993 la Comunitat Autònoma
podrà concedir avals directament o a través de les seves
Entitats, Institucions i Empreses, fins a la quantitat total de dos
mil milions (2.000.000.000,-) de pessetes.

Els avals que concedeixi directament la Comunitat
Autònoma es subjectaran a les condicions determinades pels
articles 75 a 79 de la Llei de Finances.
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2) La quantia de cada aval no podrà excedir el 30%
de la quantitat assenyalada a l'apartat precedent. 

S'exceptuen d'aquesta limitació els segons avals
regulats al paràgraf 2 de l'article 76 de la Llei de Finances
esmentada.

3) De tots els acords de concessió i cancelAlació
d'avals, ja hagin estat deixats directament per la Comunitat
Autònoma o per les seves Entitats, Institucions o Empreses,
es comunicarà a la Tresoreria General amb la finalitat del seu
Registre.

ARTICLE 18.- Aval a l'Institut Balear de
Sanejament (IBASAN).

Amb caràcter excepcional i en l'exercici del 1993, la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears podrà avalar amb
caràcter solidari i amb renúncia expressa al benefici
d'excusió, les operacions de crèdit que per impcrt de fins a
3.500.000.00 0,- de pessetes concedeixin les entitats
financeres que amb aquesta finalitat s'avindran a l'Institut
Balear de Sanejament (Llei 13/88, de 29 de desembre i Decret
27/89, de 9 de març.) 

Les operacions de crèdit a avalar tendran com a
objecte el finançament del Pla d'Inversions de l'esmentat
Institut, el qual queda reflectit en el Pressupost de l'empresa
pública.

TÍTOL V.- NORMES DE GESTIÓ DEL
PRESSUPOST D'INGRESSOS.

ARTICLE 19.- Operacions de crèdit.

1) El Govern podrà realitzar les operacions de
tresoreria previstes als articles 29.1 i 74.b) de la Llei de
Finances de la Comunitat Autònoma sempre que la suma total
en vigor d'aquelles no superi el 15% dels crèdits consignats
a l'estat de despeses dels Pressuposts Generals per al 1993.

2) Les operacions especials de Tresoreria
concertades pel Govern per tal d'anticipar la presumible
recaptació dels seus propis drets als ajuntaments de les Illes
Balears que hagin delegat en el Govern la gestió recapta tòria
dels seus ingressos, hauran de quedar cancelAlades abans de
finalitzar cada exercici, i no es computaran a l'efecte del límit
previst a l'apartat anterior.

3) S'autoritza el Govern perquè, a proposta del
Conseller d'Economia i Hisenda, emeti deute públic o
concerti operacions de crèdit, determinant les característiques
d'uns o altres fins al límit de 5.359.736.183,- de pessetes,
destinats al finançament de les operacions de capital incloses
en les dotacions de l'estat de despeses corresponents. 

L'endeutament s'ha de realitzar d'acord amb els
requisits i les condicions assenyalades a l'article 62 de
l'Estatut d'Autonomia i a l'article 14 de la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas.

ARTICLE 20.- Increment de tributs.

1.1 S'augmenten per al 1993 els tipus de quantia fixa
de les taxes de la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears fins a la quantitat que resultarà de l'aplicació en
la quantitat exigible en el 1992 del mateix coeficient que
l'Administració de l'Estat aplicarà per a les seves taxes en
l'exercici del 1993. Si la quantitat que resulta d'aquesta
operació donàs cèntims, s'arrodonirà a la baixa si els cèntims
no arriben a cinquanta, i a l'alça, en un altre cas.

Es consideren tipus fixos aquells que no es determinen
per un percentatge de la base o aquells que no es valoren en
unitats monetàries.

1.2 S'exceptuen de l'increment de l'apartat anterior les
taxes que s'haguessin actualitzat per normes aprovades el 1992.

2. S'augmenten per a l'exercici 1993, les taxes a
percebre dels solAlicitants de Cèdules d'Habitabilitat (annex Llei
7/1986, de 19 de novembre. Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori. Direcció General d'Urbanisme i
Habitatge) que seran les següents:

- Per habitatge 2.000,- PTA.
- Per apartament 4.000,- PTA.
- Allotjaments turístics;
   per apartaments 4.000,- PTA.
- Hotels, etc., per plaça 1.000,- PTA.

3. Les tarifes B.3.1, B.3.2 i B.3.3 de l'article 8.3 de la
Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del Cànon de
Sanejament d'Aigües, queden redactades de la següent manera:

B.3.1.- Amb comptador de calibre no superior a 13
mm: 600 pessetes.

B.3.2.- Amb comptador de calibre superior a 13 mm.
i que no excedeixi de 15 mm: 1.200 pessetes.

B.3.3.- Amb comptador de calibre superior a 15 mm.
i que no excedeixi de 20 mm: 1.600 pessetes.

ARTICLE 21.- Terminis d'Ingrés dels deutes al
Govern balear.

Les persones i entitats obligades al pagament de
qualsevol deute al Govern Balear, hauran de fer-lo efectiu en
els terminis prevists amb caràcter general en el Reglament
General de Recaptació.

ARTICLE 22.- Ajornaments i fraccionaments de
deutes.

Podrà ajornar-se o fraccionar-se el pagament dels drets
a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tant en
període voluntari com executiu, prèvia petició dels obligats al
pagament, quan la situació de la seva tresoreria,
discrecionalment apreciada per l’Administració, els impedeixi
efectuar el pagament dels seus dèbits. La resolució de tals
expedients serà competència del Conseller d'Economia i
Hisenda.

ARTICLE 23.- Cobrament de drets per
compensació.

Per al cobrament dels drets de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, l'Administració podrà compensar el seu
import tant amb pagaments com amb certificacions a satisfer al
contractista o a l'obligat.

ARTICLE 24.- Expedients sancionadors de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

En el termini de sis mesos, el Govern aprovarà els
criteris i directrius que, en les distintes conselleries, permetran
unificar la tramitació dels expedients sancionadors incoats per
l'Administració de la Comunitat Autònoma. Amb aquesta
finalitat, s'establiran les bases a les quals s'haurà d'ajustar el
tractament informàtic dels dits expedients i adoptarà les
mesures adients que facilitin el pagament de les multes
imposades.
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TÍTOL VI.- DE LES OPERACIONS
EXTRAPRESSUPOSTÀRIES

ARTICLE 25.- Consells insulars.

1) Els ingressos atribuïts a l'extingida Diputació que
s'assignen unitàriament a la Província seran distribuïts entre
els Consells Insulars segons la proporció establerta a l'article
5è. del Reial Decret 2873/79, de 17 de desembre, i es
comptabilitzaran extrapressupostàriament. Els ingressos
esmentats hauran de ser transferits als Consells Insulars en un
termini màxim de 15 dies des de la data de comunicació de
l'ingrés a la Comunitat Autònoma. Això no obstant i previ
l'acord dels tres Consells Insulars, les proporcions establertes
al Reial Decret 2873n9, podran ser objecte de revisió respecte
d'aquells ingressos que per la seva naturalesa siguin
susceptibles de territorialització per illes.

TÍTOL VII.- DE LA GESTIÓ DE LA
TRESORERIA.

ARTICLE 26.- Operacions d'endeutament.

Les operacions d'endeutament a les quals fa
referència el punt 1 de l'article primer d'aquesta Llei, es
concertaran quan les necessitats de Tresoreria ho aconsellin,
sense perjudici de la corresponent contracció dels drets en el
pressupost d'ingressos, que es podrà realitzar sobre la base de
l'autorització legal de l'endeutament, quan arribada la data de
tancament de l'exercici pressupostari no s'haguessin
formalitzat els contractes corresponents.

TÍTOL VIII.- DE LA INTERVENCIÓ, DEL
CONTROL FINANCER I DE LA COMPTABILITAT.

ARTICLE 27.- Control financer i d'eficàcia.

El Conseller d'Economia i Hisenda, d'ofici o a
instància del Govern, del President o dels Consellers
respectius, exercirà el control financer i d'eficàcia dels serveis
i de les inversions mitjançant l'anàlisi del grau de realització
dels objectius inicialment definits, de l'avaluació del cost de
funcionament i de l'estudi dels rendiments que produiran.

ARTICLE 28.- Tancament del pressupost.

Els Pressuposts per a l'exercici del 1993 es tancaran,
pel que fa al reconeixement dels drets i de les obligacions, el
31 de desembre del 1993.

D'acord amb el que disposa l'art. 96 de la Llei 1/86,
d'1 de febrer, de Finances de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, quedaran integrades dins el Compte General de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears els Comptes de les Entitats Autònomes de caràcter
administratiu, que estiguin incloses dins els Pressuposts
Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com
a Seccions Pressupostàries.

ARTICLE 29.- Subvencions.

S'exclouen de fiscalització prèvia les subvencions
nominatives, bé por menció expressa de la Llei de Pressuposts
Generals, bé les rebudes de l'Administració de l'Estat amb tal
caràcter, així com de la Comunitat Econòmica Europea. 

En tot cas s'exclouen de fiscalització prèvia les
subvencions d'import inferior a les cent mil (100.000) pessetes.

TÍTOL IX.- DE LES RESPONSABILITATS.

ARTICLE 30.- Actes nuls de ple dret.

En els casos en els quals es donassin les
circumstàncies referides a l'article 44.5 de la Llei de Finances
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Govern
Balear a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda podrà
acordar la iniciació de l'expedient d'investigació que permeti
aclarir les causes i responsabilitats que haguessin ocasionat
aquesta situació.

En qualsevol cas, dites despeses hauran d'ésser
imputades als crèdits pressupostaris que resultassin més
adequats. Amb aquesta finalitat el conseller d'Economia i
Hisenda, mitjançant resolució expressa, autoritza la
corresponent ampliació de crèdit.

TÍTOL X.- RELACIONS INSTITUCIONALS.

ARTICLE 31.

La documentació a remetre trimestralment pel Govern
al Parlament de les Illes Balears segons disposa l'article 103 de
la Llei de Finances, s'acomplirà en el segon mes de cada
trimestre.

ARTICLE 32.- Competències d'Administració
Local.

1) Tant l'exercici de competències d'Administració
Local atribuïdes pel Reial Decret 2873/79 al Consell General
Interinsular, i a les quals s'ha subrogat la Comunitat Autònoma,
com el finançament d'aquestes s'efectuaran amb subjecció
estricta als acords adoptats per la Comissió Mixta "Govern de
la Comunitat Autònoma-Consells Insulars".

TÍTOL XI.- QÜESTIONS INCIDENTALS.

ARTICLE 33.- Ajudes i subvencions públiques.

1. Les normes contingudes en aquest article són
d'aplicació a les ajudes i subvencions públiques, la gestió de les
quals correspongui en la seva totalitat a l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense perjudici d'allò
previst en el número 9 d'aquest mateix article.

2. Tendrà la consideració de beneficiari de la
subvenció el destinatari dels fons públics que hagi de realitzar
l'activitat que va fonamentar el seu atorgament o que es trobi en
la situació que legitima la seva concessió.
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Són obligacions del beneficiari:

a) Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que
fonamenta, si s'escau, la concessió de la subvenció.

b) Acreditar davant l'Entitat concedent o l'Entitat
colAlaboradora, si és procedent, la realització de l'activitat o
l'adopció de comportament, així com el compliment dels
requisits i condicions que determinin la concessió de l'ajuda.

c) La submissió a les actuacions de comprovació, a
efectuar per l'Entitat concedent o l'Entitat colAlaboradora, si
s'escau, i a les de control financer que corresponen a la
Intervenció General de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en relació amb les
subvencions i ajudes concedides i a les previstes a la
legislació de la Sindicatura de Comptes.

d) Comunicar a l'Entitat concedent o a l'Entitat
colAlaboradora, si s'escau, l'obtenció de subvencions o ajudes
per a la mateixa finalitat, procedent de qualssevol
Administracions o Ens Públics nacionals o internacionals.

3. Les bases reguladores de les subvencions o ajudes
podran establir que el lliurament i distribució dels fons
públics als beneficiaris s'efectuï per mitjà d'una Entitat
colAlaboradora. 

Amb aquesta finalitat podran ésser considerades
entitats colAlaboradores les Entitats Autònomes i Empreses
Públiques que depenen de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, les Corporacions de dret públic i les Fundacions que
estiguin sota el protectorat d'un Ens de Dret Públic, així com
les persones jurídiques que reuneixin les condicions de
solvència i eficàcia que s'estableixin.

L'Entitat colAlaboradora actuarà en nom i per compte
de la Conselleria o Organisme concedent a tots els efectes
relacionats amb la subvenció o ajuda, que no es considerarà
mai integrant del seu patrimoni.

Són obligacions de les Entitats colAlaboradores:

a) Lliurar als beneficiaris els fons rebuts d'acord amb
els criteris establerts a les normes reguladores de la subvenció
o ajuda.

b) Verificar, si s'escau, el compliment i efectivitat de
les condicions o determinants per al seu atorgament. 

c) Justificar l'aplicació dels fons percebuts davant
l'Entitat concedent i, si s'escau, lliurar la justificació
presentada pels beneficiaris.

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que
respecte de la gestió de dits fons pugui efectuar l'Entitat
concedent, i a les de control financer que realitzi la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i als procediments fiscalitzadors de la Sindicatura de
Comptes.

4. Les subvencions que concedeixi la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears s'atorgaran sota els principis de
publicitat, concurrència i objectivitat.

A aquest efecte i pels titulars de les seccions
pressupostàries corresponents es podran establir, en cas de no
existir i prèviament a la disposició dels crèdits, les oportunes
bases reguladores de la concessió. Les esmentades bases
s'aprovaran per Ordre de la Conselleria, previ informe dels
Serveis Jurídics corresponents, seran objecte de publicació en
el BOCAIB, i contendran com a mínim els extrems següents:

- Definició de l'objecte de la subvenció.

- Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per
obtenir la subvenció o ajuda i la manera d'acreditar-los.

- Les condicions de solvència i eficàcia que hagin de
reunir les persones jurídiques a les quals fa referència el
paràgraf segon del punt tercer d'aquest article.

- Termini i forma de justificació per part del
beneficiari o de l'Entitat colAlaboradora, si fa al cas, del
compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la
subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.

- Si es contempla la possibilitat d'efectuar
avançaments de pagament sobre la subvenció concedida, la
forma i quantia de les garanties que, si és procedent hauran
d'aportar els beneficiaris.

- Les mesures de garantia a favor dels interessos
públics, que es puguin considerar precises, així com la
possibilitat, en els casos que expressament es prevegin, de
revisió de subvencions concedides.

- Forma de concedir la subvenció.

- Obligació del beneficiari a facilitar tota la informació
que la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern
li requereixin.

No serà necessària publicitat quan les ajudes o
subvencions tenguin assignació nominativa en els Pressuposts
Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o el
seu atorgament i quantia resultin impostos per a l'Administració
en virtut de normes de categoria legal, o el seu atorgament i
quantia venguin determinats per raó d'urgència o necessitat per
serveis assistencial o de caràcter social acreditats a l'expedient.

Les Conselleries efectuaran l'avaluació dels objectius
a aconseguir mitjançant la subvenció, d'acord amb les normes
i procediments generals que s'estableixin.

Quan la finalitat o naturalesa de la subvenció així ho
exigeixi, la seva concessió es realitzarà per concurs. En aquest
supòsit, la proposta de concessió de subvencions es realitzarà
a l'òrgan concedent per un òrgan colAlegiat que tendrà la
composició que s'estableixi en les bases reguladores de la
subvenció.

5. Trimestralment s'executarà allò establert a l'article
103 d) de la Llei 1/86, de 5 de febrer, de Finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els beneficiaris de les subvencions que, prèvies al seu
cobrament, tenguessin deutes vençuts de qualsevol naturalesa
enfront de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, hauran
de solAlicitar la seva compensació. En qualsevol cas l'esmentada
compensació podrà ésser acordada d'ofici pel conseller
d'Economia i Hisenda.

6. Tota alteració de les condicions tengudes en compte
per a la concessió de la subvenció, i en tot cas l'obtenció
concurrent de subvencions i ajudes atorgades per altres
Administracions o Ens públics o privats, nacionals o
internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució
de concessió. Aquesta circumstància s'haurà de fer constar en
les corresponents normes reguladores de les subvencions
alAludides en el número 4 anterior.
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L'import de les subvencions regulades en el present
article no podrà ésser mai d'una quantia que, aïlladament, o en
concurrència amb subvencions o ajudes d'altres
administracions públiques, o d'altres ens públics o privats,
nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat a
desenvolupar pel beneficiari.

7. Procedirà el reintegrament de les quantitats
percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del
moment del pagament de la subvenció en els següents casos:

a) Incompliment de l'obligació de justificació.

b) Obtenir la subvenció sense reunir les condicions
que es requereixen.

c) Incompliment de la finalitat per a la qualla
subvenció fou concedida.

d) Incompliment de les condicions imposades a les
Entitats colAlaboradores i beneficiàries amb motiu de la
concessió de la subvenció.

Igualment, en el supòsit contemplat en el paràgraf
segon de l'apartat anterior, procedirà el reintegrament de
l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat desenvolupada.

8. Les quantitats a reintegrar tendran la consideració
d'ingressos de dret públic, resultant d'aplicació per a la seva
cobrança la via de constrenyiment.

9. Pel que fa a les subvencions i ajudes gestionades
per ens territorials, es podran, establir mitjançant conveni
amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, òrgans específics per al seu seguiment i avaluació.

10. Quan a l'exercici de les funcions d'inspecció o
control es dedueixin indicis de la incorrecta obtenció, gaudi
o destí de la subvenció o ajuda percebuda, els agents
encarregats de la seva realització podran acordar la retenció
de les factures, documents equivalents o substitutius i de
qualsevol altre document relatiu a les operacions en les quals
aquests indicis es manifestin.

11. Constitueixen infraccions administratives en
matèria de subvencions i ajudes públiques, les següents
conductes, quan hi intervengui dol, culpa o simple
negligència:

a) L'obtenció d'una subvenció o ajuda falsejant les
condicions requerides per a la seva concessió o ocultant les
que l'haguessin impedit o limitat.

b) La no aplicació de les quantitats rebudes a les
finalitats per a les quals la subvenció fou concedida sempre
que no s'hagi procedit a la seva devolució sense previ
requeriment.

c) L'incompliment, per raons imputables al
beneficiari, de les obligacions assumides com a conseqüència
de la concessió de la subvenció.

d) La manca de justificació de la utilització donada
als fons rebuts.

12. Seran responsables de les infraccions els
beneficiaris, o, si fa al cas, les entitats colAlaboradores que
realitzin les conductes tipificades.

13. Les infraccions se sancionaran mitjançant multa
fins el triple de la quantitat indegudament detinguda aplicada
o no justificada.

Així mateix, l'autoritat sancionadora competent podrà
acordar la imposició de les sancions següents:

a) Pèrdua durant un termini de fins a cinc anys, de la
possibilitat d'obtenir subvencions públiques.

b) Prohibició durant un termini de fins a cinc anys, per
celebrar contractes a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears o altres ens públics.

La multa pecuniària serà independent de l'obligació de
reintegrament contemplada en el punt 7 anterior, i per al seu
cobrament resultarà igualment d'aplicació la via de
constrenyiment.

14. Les sancions per les infraccions a les quals fa
referència aquest article es graduaran d'acord amb cada cas
concret a:

a) La bona o mala fe dels subjectes.

b) La comissió repetida d'infraccions ell matèria de
subvencions i ajudes.

c) La resistència negativa o obstrucció a l'acció
investigadora de l'Administració o a les actuacions de control
financer contemplades a l'article 90.4 de la Llei de Finances.

15. Les sancions seran acordades i imposades pels
titulars de les conselleries concedents de la subvenció.

La imposició de les sancions s'efectuarà mitjançant
expedient administratiu en el qual, en tot cas, es donarà
audiència a l'interessat abans de dictar-se l'acord corresponent,
i que serà tramitat d'acord amb el que disposa el capítol II del
títol VI de la Llei de Procediment Administratiu.

L'expedient es podrà iniciar d'ofici, com a
conseqüència, en el seu cas de l'actuació investigadora
desenvolupada per l'òrgan concedent o per l'Entitat
colAlaboradora, així com de les actuacions de control financer
efectuades de conformitat amb l'article 90.4 de la Llei de
Finances.

Els acords d'imposició de sancions podran ésser
objecte de recurs en via administrativa o davant la jurisdicció
contenciosa-administrativa, conformement a les corresponents
normes reguladores.

Els titulars de les conselleries competents per imposar
sancions podran acordar la seva condonació quan hagués
quedat suficientment acreditat a l'expedient la bona fe i la
manca de lucre personal del responsable.

16. L'acció per imposar les sancions administratives
establertes en aquest article prescriurà als cinc anys a comptar
des del moment que es va cometre la respectiva infracció.

17. En els supòsits on la conducta pogués ésser
constitutiva de delicte contra la Hisenda pública, tipificat a
l'article 350 del Codi Penal, l'Administració passarà una part de
culpa a la jurisdicció competent i s'abstendrà de seguir el
procediment sancionador mentre l'autoritat judicial no dicti
sentència ferma.

La pena imposada per l'autoritat judicial exclourà la
imposició de sanció administrativa.
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Si no s'hagués estimat l'existència de delicte,
l'Administració continuarà partint dels fets que els tribunals
hagin considerat provats.

18. Seran responsables subsidiàriament de
l'obligació de reintegrament i de sanció, si s'escau,
contemplada en aquest article, els administradors de les
persones jurídiques que no realitzassin els actes necessaris
que fossin de la seva incumbència per al compliment de les
obligacions infringides, adoptassin acords que fessin
possibles els incompliments o consentissin aquells que en
depenguin.

Així mateix, seran responsables subsidiàriament, en
tot cas, de les obligacions de reintegrament i sancions
pendents de les persones jurídiques que hagin cessat en les
seves activitats els seus administradors.

En cas de Societats o Entitats dissoltes i liquidades,
les seves obligacions de reintegrament i sancions pendents es
transmetran als socis o partícips en el capital que en
respondran solidàriament i fins el límit del valor de la quota
de liquidació que se'ls hagués adjudicat.

ARTICLE 34.- Empreses públiques i entitats
autònomes.

L'article 62 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
Finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
queda redactat així com s'indica a continuació:

1. Les activitats de les entitats autònomes de caràcter
comercial, industrial, financer o anàleg i empreses públiques,
quedaran reflectides en un pressupost d'explotació i de
capital, l'estructura del qual la determinarà la Conselleria
d'Economia i Hisenda i tendrà, com a mínim, el següent
contingut:

a) Un estat de recursos, amb les corresponents
estimacions per a l'exercici.

b) Un estat de dotacions amb avaluació de les
necessitats per tal de desenvolupar-ne les activitats durant
l'exercici.

2. Les dotacions esmentades es classificaran de la
manera següent:

a) Estimatives: Les que reflecteixin variacions
d'actiu i de passiu i les existències en magatzem.

b) Limitatives: Les destinades a subvencions
corrents, despeses de capital i remuneracions de personal al
servei d'aquestes entitats autònomes i empreses públiques.

c) Ampliables: Les determinades en funció deis
recursos efectivament obtinguts.

3. Malgrat el que es disposa a l'apartat b) del
paràgraf 2 d'aquest article, el conseller d'Economia i Hisenda,
amb l'informe i la petició previs del conseller del qual
depengui directament l'entitat autònoma o empresa pública,
poden declarar ampliables les dotacions limitatives.

4. Als pressuposts de les entitats i empreses
públiques referides en aquest article, s'hi adjuntarà una
memòria expressiva de la tasca a realitzar en l'exercici, com
també una avaluació econòmica dels projectes d'inversions
que s'hagin de realitzar durant aquest.

5. La liquidació del pressupost de les entitats i
empreses públiques, a la qual fa referència aquest article,
consistirà en:

a) Presentació del balanç de situació i compte de
pèrdues i guanys, a 31 de desembre, comparatius amb el del
pressupost aprovat, establint les diferències que s'hagin produït.

b) Memòria explicativa sobre l'estat de liquidació del
pressupost.

ARTICLE 35.- Sistemes EDI.

S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda
perquè pugui reclamar als proveïdors de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, la utilització exclusiva del
sistema EDI per a l'intercanvi de documents d'ús comercial.

Amb aquesta finalitat, aquesta conselleria determinarà
els casos en els quals aquest sistema serà d'aplicació així com
els nous procediments administratius que la introducció
d'aquestes tècniques permetés modernitzar.

En qualsevol cas els nous procediments a establir per
la Conselleria d'Economia i Hisenda respondran als principis
de:

- Substitució de documents impresos sobre paper per
documents gravats sobre suports electrònics.

- Substitució dels sistemes d'autorització i control
instrumentats mitjançant segells i diligències per autoritzacions
i controls establerts per les pròpies aplicacions informàtiques
i, quan aquests no fossin possibles, per la instrumentació de
validacions d'accés restringit o sistemes de firmes
electròniques.

- Desenvolupament dels sistemes de seguretat
informàtica.

- Utilització d'estàndards EDIFACT.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.

El Govern de la Comunitat Autònoma presentarà els
Pressuposts per al 1994 al Parlament de les Illes Balears, abans
del 30 d'octubre del 1993.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA.

1r) Es modifica l'Annex de la Llei 7/1986, de dia 19
de novembre, de Taxes de la Comunitat Autònoma, pel que
respecta a l'apartat IV. CONSELLERIA D'AGRICULTURA I
PESCA Punt 3. TAXES PER LLICÈNCIES I MATRÍCULES
PER CAÇAR I DE VEDATS I PRECINTES D'ARTS PER A
LA CAÇA (TAXA 21-07), pel que fa a subjectes passius, el
contingut del qual és aquest:

"SUBJECTES: Queden obligats directament al
pagament d'aquestes taxes les persones físiques o jurídiques,
nacionals o estrangeres, que, amb les formalitats prèvies que
s'hi exigeixin, solAlicitin l'expedició de les llicències de caça
corresponents, l'atorgament de segells de recàrrec per a la caça
o la matriculació dels vedats privats de caça majors o menors.

Això no obstant, no resten subjectes al pagament
d'aquestes taxes les persones físiques que solAlicitin l'expedició
de llicències de caça a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
acreditant-ne la condició de jubilades".
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2n) Pel que fa a les quantitats degudes a la Hisenda
de la Comunitat Autònoma, no es practicarà liquidació per
interès de demora quan la quantitat resultant per aquest
concepte sigui inferior a la xifra que per Ordre estableixi el
Conseller d'Economia i Hisenda com a mfnima per cobrir el
cost de la seva exacció i recaptació.

3r) S'autoritza el Conseller d'Economia i Hisenda
perquè pugui disposar la no liquidació, o si fa el cas,
l'anulAlació i baixa en comptabilitat de totes aquelles
liquidacions de les quals en resultin deutes, a favor de la
Hisenda de la Comunitat Autònoma, inferiors a la quantia que
estimi i fixi com a insuficient per a la cobertura del cost que
la seva exacció i recaptació representin.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA.

Les dotacions pressupostàries consignades a la
secció 02-Parlament es lliuraran per quartes parts iguals a
l'inici de cada trimestre natural i no estaran subjectes a
justificació. S'exceptuen del fraccionament anterior els crèdits
consignats al capítol 6 que es lliuraran a mesura que el ritme
d'execució de les inversions així ho exigeixi.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA.

Amb aquesta Llei es crea una empresa pública,
constituïda com a Societat Mercantil, i el seu objecte social
serà la promoció econòmica, social i cultural a les Illes
Balears mitjançant l'organització, execució o contractació de
fires, congressos, concursos, exposicions, manifestacions i
espectacles culturals, en general, aixi com qualssevol altres
activitats relacionades amb el seu objecte social, bé sia per si
mateixa o bé per compte de tercers.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA.

Durant l'any 1993 se suspèn la vigència de l'article
42 de la Llei 2/89, de 22 de febrer, de la Funció Pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Excepcionalment, el Consell de Govern, a proposta
del Conseller de la Funció Pública, podrà autoritzar la
convocatòria d'aquelles places que consideri convenients per
al servei públic o per al funcionament dels serveis
administratius essencials.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA

Se suspèn, durant l'exercici pressupostari de 1993,
l'aplicació del paràgraf segon de l'apartat segon de l'article 69
de la Llei 2/89, de 22 de febrer, de Funció Pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.

S'autoritza el Govern perquè, a proposta del
Conseller d'Economia i Hisenda, dicti les disposicions
necessàries per al desenvolupament i l'exercici de tot el que
es preveu en aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.

Aquesta Llei començarà a vigir una vegada publicada
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, dia 1 de gener de 1993.

Seu del Parlament, 23 de desembre del 1992.

El President
Cristòfol Soler i Cladera.

El Secretari.
Jesús Martínez i de Dios.

(Els quadres corresponents a la Llei de pressuposts
generals per a l’any 1993 figuren a la versió impresa) 
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TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.-INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

NÚM 6/92.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 17 de desembre del 1992, a proposta
del Lletrat Oficial Major de la Cambra i en compliment del
que es disposa a la Llei de Pressuposts generals de la CAIB
per al 1991, i vist l'informe de l'interventor del Parlament,
aprovà l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/92
mitjançant transferència entre les diverses partides del
pressupost vigent.

Essent notòriament insuficient el crèdit corresponent
a les partides pressupostàries del centre de cost 01: 21200
(manteniment edifici), 21900 (reparació i conservació), 22109
(altres subministraments), 23000 (dietes, locomoció i
trasllats); del centre de cost 02: 16200 (despeses socials
funcionaris), 20500 (lloguer mobiliari), 22000 (material
d'oficina), 22706 (estudis i treballs tècnics), 23000 (dietes);
i del centre de cost 03: 23000 (dietes, locomoció i trasllats),
del vigent pressupost del Parlament, per a fer front a les
obligacions que se'n deriven, es proposa després d'un estudi
detingut dels diversos conceptes pressupostaris, realitzar una
modificació de crèdit entre aquests, de la manera següent:

ALTA EN PRESSUPOST

CENTRE01
21200 manteniment edifici      500.000
21900 reparacions      500.000
22109 altres subministraments      300.000
23000 dietes, locomoció i trasllats      600.000

SUMA   1.900.000

CENTRE 02
16200 despeses socials funcionaris      200.000
20500 lloguer mobiliari      500.000
22000 material d'oficina   1.500.000
22706 estudis i treballs tècnics   1.900.000
23000 dietes, locomoció i trasllats      200.000

SUMA   3.950.000

CENTRE 03
23000 dietes, locomoció i trasllats   7.320.000

SUMA   7.320.000

TOTAL ALTA 13.170.000

BAIXA EN PRESSUPOST

CENTRE01
11001 altres remun. p. event.      195.000
12000 sous Grup A      100.000
12001 sous Grup B   1.000.000
12002 sous Grup C      200.000
22101 electricitat, aigua i g.      500.000
22602 publicitat i prop.      200.000

SUMA   2.195.000

CENTRE 02
12000 sous Grup A      750.000

12001 sous Grup B        50.000
12003 sous Grup D   1.000.000
12100 complement destí   1.450.000
20101 complement específic      125.000
12103 residència      200.000
13000 bàsi. laboral fix      150.000
13001 compl. laboral fix   2.150.000
13100 laboral eventual      950.000
15000 productivitat      600.000
22400 primes d'assegurances   2.600.000
22705 processos electorals      100.000

SUMA 10.125.000

CENTRE 03
11001 altres remun. pers, event.      650.000
16200 despeses socil. fun.      200.000

SUMA      850.000

TOTAL BAIXA 13.170.000

Palma, a 14 de desembre del 1992.
El Lletrat Oficial Major.

Ordre de Publicació

B)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió

celebrada dia 17 de desembre del 1992, es donà per
assabentada del nomenament de la funcionària eventual
mitjançant la següent resolució:

1.- Nomenar la Sra. María del Carmen Massot
Sagrada, provista de DNI núm. 43.033.154, secretària del
Senador, amb categoria d'auxiliar administrativa, amb efectes
des de dia 1 de gener del 1993, qui percebrà amb càrrec a la
pertinent consignació pressupostària, la retribució íntegra
mensual de 173.030 pessetes, més dues pagues extraordinàries
d'igual quantitat, a meritar els mesos de juny i desembre; a
l'esmentada retribució se li faran els descomptes i retencions
d'aplicació.

2.- De la present resolució se'n retrà compte a la Mesa
de la Cambra i es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears, per al seu coneixement i las efectes pertinents.

A la Seu del Parlament, a dia 23 de desembre del
1992

Per delegació del President,
el Secretari Primer:
Jesús Martínez i de Dios.
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