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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 de novembre del 1993, d'acord amb el que disposen els
articles 38 i 41.5 de la Llei 1/86, de 5 de febrer, de finances de la
CAIB, i 112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 3059/93, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1994.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia
següent al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, esmenes al projecte esmentat,
el text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà
dia 20 de novembre, a les 13 hores.

Palma, a 2 de novembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, Secretària
del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió
tinguda dia 21 d'octubre del 1993, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

1.- Projecte de llei de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1994.

A proposta del conseller d'Economia i Hisenda, el
Consell de Govern adopta l'acord següent:

"Primer.- Aprovar el text articulat i l'estat d'ingressos i
despeses del Projecte de llei de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1994, elaborats
d'acord amb el que estableix l'article 134 de l'Estatut d'Autonomia
per a les Illes Balears.

Segon.- Enviar al Parlament de les Illes Balears el
projecte de llei esmentat per a la seva tramitació.

Tercer.- Sol•licitar al Parlament de les Illes Balears la
tramitació, l'examen i l'aprovació del projecte de llei esmentat,
d'acord amb l'article 65 de l'Estatut d'Autonomia i amb la secció
2ª del capítol tercer  del títol IV del vigent Reglament del
Parlament de les Illes Balears."

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia vint-i-set d'octubre del
mil nou-cents noranta-tres.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons.

A) 
PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS

DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
PER L'ANY 1994.

Exposició de motius.

Els Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears pel 1994 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 les quals
en forma part el present text legal.

Com ha vengut succeint des de la Llei de Pressuposts pel
1988 i d'acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional,
concretada a la Sentència de 21 de maig de 1987, la present llei
continua amb la tècnica legislativa iniciada a l'Administració de
l'Estat a partir de la Llei 33/1987, de 23 de desembre, de Pressuposts
Generals de l'Estat pel 1988.

Des de la perspectiva del contingut de la Llei es poden
esmentar certes novetats.

En el marc de les operacions financeres es modifica la Llei
de Finances en matèria d'operacions d'endeutament amb la finalitat
d'acomodar-la a les importants innovacions que en el camp del
finançament públic s'han vengut produint en els darrers anys.

S'adopten mesures per millorar la gestió tributària,
mitjançant la creació de l'Escala de Subinspecció de Tributs de
l'Administració de la CAIB, i establint mesures d'incentiu a la gestió
de contraprestacions dels serveis públics.

En matèria de despeses derivades de l'exercici de la
facultat expropiatòria de l'Administració de la CAIB, s'estableix un
marc legal per assegurar la dotació al pressupost de 1994 i
successius de recursos suficients per atendre les obligacions que es
derivin per a Hisenda de la CAIB.

Les tarifes per serveis generals i específics que la
Comunitat Autònoma ha d'aplicar en els ports de la seva
competència s'han d'adequar a la legislació vigent.  En concret, cal
subratllar el seu caràcter de preu públic, de conformitat amb el que
s'estableix a la Llei 7/86, de Taxes de la CAIB, i a la Llei Estatal
8/89, de Taxes i Preus Públics, que té caràcter supletori.

L'assumpció de les competències en matèria de zona de
servitud de protecció de la costa per sentència del Tribunal
Constitucional de 4 de juliol de 1991 i sense acord explícit amb
l'Administració de l'Estat, produeix un buit normatiu i financer. És
per això que, davant l'exigència de prestació del servei, es fa
imperatiu traslladar a la Comunitat Autònoma l'aplicació de les
taxes per prestació de serveis i realització d'activitats que la pròpia
Administració Central regulà pel Decret 735/93, de 14 de maig, per
tal d'obtenir-ne el finançament necessari per fer front al servei.
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Títol I.- 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 1994, a l'estat de despeses dels quals es consignen els
crèdits necessaris per tal d'atendre el compliment d'obligacions per
un import de 45.910.288.531.- de pessetes.

L'estimació dels drets econòmics que es preveu de
liquidar durant l'exercici, detallats a l'estat d'ingressos puja a
40.910.288.531.- de pessetes, amb la qual cosa es produeix un
dèficit de 5.000.000.000.- de pessetes, que es cobrirà mitjançant
l'emissió de deute públic o concertació d'operacions de crèdit pel
mateix import, resultant així els pressuposts nivellats.

2. Així mateix, s'aproven els pressuposts per a l'exercici
de 1994 de les empreses públiques que depenen de la Comunitat,
els estats de despeses i d'ingressos de les quals pugen a
10.814.573.000.- de pessetes.

Títol II.- 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 haurà de ser
orgànica a nivell de secció, funcional a nivell de programa i
econòmica a nivell d'article. Per via d'excepció estaran
exclusivament vinculats dintre seu:

- 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 tenguessin 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 es podran modificar
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 d'aquesta llei.

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

Article 4.- Incorporació de crèdits.

1. La Mesa del Parlament incorporarà a la seva Secció
Pressupostària 02-Parlament pel 1994 els romanents de crèdit de
l'esmentada secció anul.lats 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 1993 podrà incorporar als crèdits inicials
de l'exercici 1994 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.

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 d'acord amb 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 ser
aplicats dins l'exercici pressupostari al qual s'acordi la incorporació.
Hauran de ser 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 ser 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 què es refereix aquest article es
podran acordar 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 podrà
anulAlar els crèdits disponibles que menys perjudici causassin al
servei públic.

Article 5.- Crèdits ampliables i generacions de crèdit.

Per a l'exercici de 1994 i no obstant el caràcter limitatiu
dels crèdits establerts amb caràcter general a l'article 2, 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 d'acord
amb l'aprovació de la modificació de crèdit corresponent en el
Pressupost de l'Estat.
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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'amortitzacions 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) Els destinats a satisfer les despeses que es deriven de
l'aplicació de l'art. 22 de la present llei.

h) Els destinats a satisfer les despeses que es deriven de
l'aplicació de l'art. 16 de la present Llei.

i) També hauran de ser ampliables els subconceptes
següents: 

22605 Remuneració agents recaptadors i registradors de
la propietat.

4000 Dotació per serveis nous, corresponent al centre de
cost 14205 "Servei d'inspecció i valoració de tributs",
subprograma 613100 "Gestió i inspecció de tributs".

22702 Valoracions i peritatges.

30000 Interessos de deute públic.

31000 Interessos de préstecs a curt termini.

31001 Interessos de préstecs a mig i llarg termini.

31100 Despeses d'emissió, modificació i cancel•lació de
préstecs.

61101 I.R.: Catàstrofes naturals.

85003 Adquisició d'accions: d'ISBA per manteniment
quotes de capital.

160 Quotes socials a càrrec de qui dóna ocupació.

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 se'n 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.- Modificació 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.

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, i al president del Consell
Consultiu pel que fa a la Secció 40, 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 i 74.

d) Al Consell de Govern en la resta dels supòsits.
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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, VIAP, 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 podrà ser 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 adquisicions de béns
immobles, amb exercici o no de la facultat expropiatòria.

e) Les despeses corresponents a indemnitzacions i
compensacions per obres i instal.lacions de depuració d'aigües
residuals i altres de naturalesa anàloga establerts en les
disposicions addicionals segona i sisena de la Llei 9/1991, de 27
de novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigua.

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,
pel 1994 hauran de ser les corresponents a 1993 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 haurà de ser d'aplicació per
als funcionaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per
a l'exercici de 1994.

Als efectes de simplificar l'estructura retributiva, els
conceptes denominats "complement de responsabilitat", "dedicació
absoluta" i "a compte  complement específic D.47/1992" i els seus
imports s'integraran en un únic concepte retributiu que es denomina
"complement específic".

2. D'acord amb el que s'estableix a la Llei 30/1984, de 2
d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, els alts
càrrecs tendran dret a la percepció, referida a catorze mensualitats
dels triennis, que poguessin tenir reconeguts com a funcionaris o
personal laboral al servei de qualsevol administració pública.

3.a) Les retribucions dels funcionaris al servei de
l'Administració de la Comunitat Autònoma hauran de ser les
corresponents al 1993, 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
haurà de ser d'aplicació per als funcionaris de l'Administració
General de l'Estat, per a l'exercici de 1994.

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, hauran de ser 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.

4. Malgrat el que disposa l'apartat anterior, les retribucions
de funcionaris que haguessin modificat la seva adscripció a
determinada plaça d'acord amb la provisió dels llocs de treball que
apareguin descrits en la relació de llocs de treball per a l'exercici de
1994, hauran de ser objecte de revisió pel que fa a les
especificacions del nou lloc al qual s'adscriguin.

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

1. 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.

A.- 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 hauran de ser
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 pel que fa a 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 1993. Aquesta normativa haurà de ser
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 hauran de ser 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 seus representants
en òrgans col.legiats 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. Els programes o subprogrames de despesa del Centre
de Cost 17.200 "Carreteres", que contemplin inversions en obres
que impliquin l'existència de pagaments en concepte
d'expropiacions i assimilables, incorporaran un subconcepte
específic per "expropiacions", on es carregaran també les despeses
per canvis de serveis.

2. La dotació del subconcepte per "expropiacions" no
resultarà inferior a la major quantitat de les dues següents:

- el 10% del crèdit inicial destinat a inversió nova en el
concepte 601 del subprograma "planificació i construcció de la
infraestructura de carreteres" durant l'exercici.

- el 5% de la mateixa quantia, en el mateix subprograma
o equivalent, de la suma de les dues anualitats anteriors.

3. Aquest subconcepte de despesa tendrà les següents
característiques:

a) haurà de ser ampliable, en els termes previstos a la Llei
1/1986, de Finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) no estarà vinculat a altres conceptes de despesa.

c) en tot cas, no es podran fer transferències de crèdit en
el seu càrrec.

Títol IV.- De la concessió d'avals.

Article 17.- Avals.

1. Durant l'exercici de 1994 la Comunitat Autònoma podrà
concedir avals directament o a través de les seves entitats,
institucions i empreses, fins a la quantitat total de 3.000.000.000
(tres mil milions) 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.

2. La suma de cada aval no podrà excedir del 30% de la
quantitat senyalada a l'apartat anterior.

Aquesta limitació afectarà exclusivament cada
una de les operacions avalades i no tendrà caràcter acumulatiu per
empresa, institució o entitat.

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 cancel.lació 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 per tal de registrar-los.

4. No s'imputarà a l'esmentat límit, l'import dels avals que
es presten per motiu del refinançament o substitució d'operacions de
crèdit, en la mesura que impliquin cancel•lació d'aval anteriorment
concedits.

Article 18.- Aval a l'Institut Balear de Sanejament i consorcis
locals

1. Amb caràcter excepcional i a l'exercici del 1994, la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears podrà avalar amb caràcter
solidari i amb renúncia expressa al benefici d'excussió, les
operacions de crèdit que per import de fins a 2.750.000.000,- de
pessetes concedeixin les entitats financeres que amb aquesta
finalitat s'avenguin a l'Institut Balear de Sanejament (Llei 13/88, de
29 de desembre i Decret 27/89, de 9 de març.)
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Les operacions de crèdit a avalar tendran com a objecte
primordial el finançament del Pla d'Inversions de l'esmentat
Institut, el qual queda reflectit en el Pressupost de l'empresa
pública.

2. Així mateix, amb caràcter excepcional i a l'exercici de
1994, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podrà avalar
amb caràcter solidari i amb renúncia expressa al benefici
d'excussió, les operacions de crèdit que, per un import de fins
2.100.000.000.- pta., concedeixin les entitats financeres que amb
aquesta finalitat s'avenguin als consorcis locals, constituïts o a
constituir, l'objecte dels quals sigui el proveïment d'aigües, fins i
tot, dessalació i potabilització. Els avals que concedeixi la
Comunitat Autònoma garantiran únicament la part alíquota que li
correspongui de participació en els respectius consorcis.

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 pel 1994.

S'autoritza al Govern a mantenir vives les operacions de
tresoreria formalitzades a 31-12-93, havent de reduir el seu import
fins al límit fixat al paràgraf anterior dins del primer trimestre de
1994.

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 recaptadora dels seus ingressos, hauran de
quedar cancel.lades 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 5.000.000.000.- de pessetes, destinats al finançament de les
operacions de capital incloses en les dotacions de l'estat de
despeses corresponents.

4. S'autoritza la concertació d'operacions d'endeutament
a llarg termini fins un import equivalent al dels deutes pendents de
cobrament derivats de liquidacions emeses per la Conselleria
d'Economia i Hisenda en aplicació de la Llei 12/1991, de 20 de
desembre, reguladora de l'impost sobre instal.lacions que
incideixin en el medi ambient.

Les esmentades operacions hauran de ser amortitzades
anticipadament quan, un cop resolts definitivament els
contenciosos interposats, es produís el cobrament o anul.lació de
les corresponents liquidacions i en la mesura que minvassin els
indicats saldos pendents de cobrament.

5. 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 Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats
Autònomes.

Article 20

A l'article 31 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de Finances
de la CAIB, s'incorporarà a l'apartat núm. 3 següent:

"3. El Consell de Govern a proposta del conseller
d'Economia i Hisenda podrà:

a) Acordar o concertar operacions voluntàries
d'amortització, canvi, conversió, pròrroga, intercanvi financer, canvi
a la forma de representació i altres anàlogues que suposin
modificacions de qualssevol condicions de les operacions que
integren les operacions d'endeutament de la CAIB.

b) Convenir, en les operacions d'endeutament exterior, les
clàusules i condicions usuals en aquestes operacions fins i tot,
excepcionalment, el sotmetiment a arbitratge o la remissió a una
legislació o a tribunals estrangers, sempre que s'observi el que
disposa l'article 26 d'aquesta Llei".

Article 21.- Increment de tributs.

1.1 S'augmenten pel 1994 els tipus de gravamen de
quantia fixa de les taxes i dels tributs propis de la Hisenda de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears fins a la quantitat que
resultarà d'aplicar-hi en la quantitat exigible en el 1993 el mateix
coeficient que l'Administració de l'Estat aplicarà per a les seves
taxes en l'exercici del 1994. 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 fixes 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 1993.

Article 22.-Mesures d'incentiu a la gestió de contraprestacions de
serveis públics.

S'autoritza el conseller d'Economia i Hisenda perquè
determini, mitjançant ordre, els supòsits en què la millora a la gestió
de contraprestació dels serveis públics aconselli l'aprovació d'un
règim especial d'incentius.

L'esmentada ordre també determinarà les condicions sota
les quals el sistema haurà de ser aplicable a altres conceptes de
finançament.

El règim especial previst a aquest article tendrà com a
objectiu incentivar al personal de cada conselleria mitjançant
programes de formació i altres sistemes anàlegs. En cap cas, els
incentius a què fa referència aquest article tendran caràcter
pecuniari.

Article 23.- 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.
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Article 24.- 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 d'aquests expedients haurà de ser
competència del conseller d'Economia i Hisenda.

Article 25.- Expedients sancionadors de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

El Govern de la Comunitat Autònoma regularà el
procediment a seguir en els casos en què el procediment
sancionador finalitzi per assentiment de l'interessat a la pretensió
de l'Administració.  A tal efecte s'establiran les reduccions
aplicables a les quanties de la sanció.

Títol VI.- De les operacions extrapressupostàries

Article 26.- Consells insulars.

1. Els ingressos atribuïts a l'extingida diputació que
s'assignen unitàriament a la província hauran de ser 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 2873/79,
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 27.- 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 28.- 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 29.- Tancament del pressupost.

Els Pressuposts per a l'exercici del 1994 es tancaran, pel
que fa al reconeixement dels drets i de les obligacions, el 31 de
desembre del 1994.

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 30.- Subvencions.

S'exclouen de fiscalització prèvia les subvencions
nominatives, bé per 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.- Relacions institucionals.

Article 31

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

Article 32.- Competències de l'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 també el
seu finançament, s'efectuaran amb subjecció estricta als acords
adoptats per la Comissió Mixta "Govern de la Comunitat
Autònoma-Consells Insulars".

Disposició addicional primera

1. 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 mínima per cobrir el cost de la seva exacció i recaptació.

2. S'autoritza el conseller d'Economia i Hisenda perquè
pugui disposar la no liquidació, o si fa al cas, l'anul.lació 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.
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Disposició addicional segona

El Govern regularà per decret les tarifes per serveis
generals i específics que s'han  d'aplicar per als ports dependents
de la Comunitat Autònoma, de conformitat amb allò que estableix
la Llei 7/86, de 19 de novembre, de taxes de la CAIB i la Llei
8/89, estatal, de taxes i preus públics.

Disposició addicional tercera

La Comunitat Autònoma aplicarà, dins l'àmbit de les
seves competències, les taxes establertes en el Reial Decret
735/1993, de 14 de maig, per "Examen de projectes i
replantejament i comprovació" de les obres que es realitzin en la
Zona de Servitud de Protecció de la Costa".

Disposició addicional quarta

Durant l'any 1994 es suspèn la vigència de l'article 42 de
la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la Funció Pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Excepcionalment, el Consell de Govern de la CAIB, a
proposta del conseller competent en matèria de Funció Pública,
podrà autoritzar la convocatòria de proves selectives per  cobrir
aquelles places vacants  la provisió de les quals es consideri molt
convenients pel servei públic o essencial per al funcionament dels
serveis administratius de què es tracti.

Disposició addicional cinquena

Es suspèn, durant l'exercici pressupostari de 1994,
l'aplicació del segon paràgraf, de l'apartat segon, de l'article 69 de
la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la Funció Pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició addicional sisena

1. A l'entrada en vigor de la present Llei de Pressuposts
Generals de la CAIB pel 1994, es deroga, en la seva totalitat, la
Llei 10/1991, de 27 de novembre, de creació i regulació de
l'Institut Balear de l'Administració Pública.

2. El personal funcionari que fins aleshores hagi vengut
prestant els seus serveis a l'Institut Balear de la Funció Pública
passarà a prestar-los a la Conselleria de Funció Pública, amb la
qual cosa s'haurà de facultar l'esmentada Conselleria per a la
realització de les adaptacions orgàniques i de tot tipus que siguin
necessàries amb motiu de la derogació de la Llei 10/1991, de 27
de novembre.

3. Extingida la personalitat jurídica de l'Institut Balear
de l'Administració Pública, s'entenen finalitzats tots els convenis
de colAlaboració o de qualsevol tipus que aquest tengués subscrit
amb altres centres, òrgans, ens i qualsevol altra institució i
organisme.

La Conselleria de la Funció Pública, tot i l'esmentat fins
ara, es subroga en la titularitat dels dits convenis amb la finalitat
de liquidar tot tipus de relacions que se'n deriven.

Disposició addicional setena

Es modifica la redacció de l'article 46 de la Llei 2/1989,
de 22 de febrer, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears; així, el text queda de la següent manera:

"Article 46.-

1. La Conselleria competent en matèria de Funció Pública,
si ho considera convenient per a la realització dels objectius a què
es refereix el present capítol de la Llei no pogués complir aquest per
mitjà dels seus propis serveis, podrà proposar al Consell de Govern
de la CAIB la creació d'un organisme autònom de caire
administratiu, adscrit a la pròpia Conselleria, que coadjuvi en la
selecció, la formació, l'actualització i el perfeccionament dels
funcionaris de l'Administració Autonòmica.

2. L'esmentat organisme, en el seu cas, podria establir, en
els termes que reguli la seva norma de creació, convenis de
colAlaboració amb els centres, òrgans o ens que tenguin atribuïdes
semblants funcions en altres administracions públiques, així amb
qualssevol altres institucions o organismes amb unes finalitats
coincidents amb les del propi organisme autònom.

3. L'existència de l'organisme autònom contemplat en el
present article no podrà ser, en cap cas, obligatori."

Disposició addicional vuitena

L'Institut Balear d'Estadística (IBAE), creat per Decret
100/1984, de 13 de setembre, passa a denominar-se Servei Balear
d'Estadística i Demografia.

Malgrat el que s'estableix al paràgraf anterior, el conseller
de la Funció Pública podria autoritzar que, a les relacions del Servei
Balear d'Estadística amb òrgans o ens d'altres administracions
públiques amb finalitats i funcions estadístiques o demogràfiques,
pugui mantenir la denominació formal d'Institut Balear
d'Estadística.

Es mantenen les finalitats i funcions regulades als articles
1 i 3 de l'esmentat Decret 100/1984, de 13 de setembre, i se'n
deroguen els articles 2, 4 i 5.

L'estructura i plantilla del Servei Balear d'Estadística i
Demografia seran les que figurin a la vigent Relació de Llocs de
Treball de l'Administració de la CAIB.

La Conselleria de la Funció Pública podrà realitzar, en
desenvolupament del que s'expressa a la present Disposició
Addicional, les adaptacions orgàniques i de tot tipus que siguin
necessàries.

Disposició addicional novena

1. Al Cos de Gestió de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears es crea l'Escala de Subinspecció de Tributs de
l'Administració de la Comunitat Autònoma.

A aquesta escala, li correspondran, entre altres, les
funcions que a continuació, en sentit enunciatiu detallam:

a) Investigació de fets imposables per al descobriment dels
que siguin ignorats per l'Administració.

b) Integració definitiva de bases tributàries mitjançant les
actuacions de comprovació i inspecció.
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c) Practicar les liquidacions derivades de les actuacions
de comprovació i investigació.

d) Practicar les actuacions inquisitives o de informació
que hagin de dur-se a efecte en referència a particulars o d'altres
organismes que directament o indirecta condueixin a l'aplicació
dels tributs.

2. Per a l'accés a aquesta escala s'exigeix la possessió del
títol de diplomat universitari en Dret, Ciències Econòmiques o
Ciències Empresarials.

3. S'integraran en aquesta escala de subinspectors de
tributs aquells funcionaris pertanyents al Cos de Gestió
Econòmico-Financer de l'Administració de la CAIB, que s'hi
troben en situació de servei actiu i en possessió del diploma
d'Inspecció Auxiliar del Cos Especial de Gestió de la Hisenda
Pública.

4. Així mateix, podran integrar-se en aquesta escala de
subinspecció de tributs de l'Administració de la CAIB els
funcionaris del Cos Especial de Gestió de la Hisenda Pública de
l'Estat que estiguin en possessió del Diploma d'Inspecció i, a
l'efecte, un cop en vigor la present disposició addicional, la relació
de llocs de treball del personal al servei de l'Administració de la
CAIB haurà de recollir aquesta especialitat.

5. Per ingressar a l'Escala de Subinspecció de Tributs de
l'Administració de la CAIB, tenint en compte les especials
funcions a desenvolupar, el sistema selectiu a aplicar haurà de ser
el de concurs-oposició, en què es valoraran determinades
condicions de formació, nivells d'experiència i altres mèrits que es
determinin a la convocatòria.

Disposició addicional desena

En aplicació i desenvolupament de l'article 2-4 de la Llei
2/1989, de 22 de febrer, de la Funció Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, de l'article 84 de la Llei 14/1986,
de 25 d'abril, General de Sanitat, i de l'article 46 de la Llei 4/1992,
de 15 de juliol, del Servei Balear de la Salut, s'estableix el següent
règim específic:

PRIMER

1. El personal del Servei Balear de la Salut, quan no es
tracti de personal funcionari, estatutari o laboral, que hagi resultat
adscrit al Servei Balear de la salut procedent de l'Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es regirà per les
normes que els siguin aplicables, segons la naturalesa de la relació
jurídica amb l'Administració.  Les condicions de treball d'aquest
personal laboral es determinaran mitjançant negociació colAlectiva
entre el Servei Balear de la Salut i la representació dels
treballadors que d'acord amb la normativa aplicable es
constitueixi.

2. La contractació dels càrrecs de direcció i
comandament superior dels serveis centrals, àrees de salut i
sectors sanitaris, s'efectuarà d'acord amb el règim laboral especial
d'alta direcció, excepció feta del director-gerent, que està assimilat
a director general i tendrà naturalesa d'alt càrrec.

3. El Consell d'Administració, com a òrgan superior de
Govern del Servei Balear de la Salut, a proposta del seu director-
Gerent, aprovarà la reglamentació interna d'aquest ens i les
disposicions necessàries per al desenvolupament i l'execució del
que s'estableix a la present disposició.

4. Correspon a la Conselleria de la Funció Pública,
l'aprovació de la plantilla de personal laboral del Servei Balear de
la Salut i també les seves modificacions.

SEGON

1. El personal al servei de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears que resulti adscrit al Servei Balear de
la Salut podrà, per un sol cop,  optar per integrar-se a les plantilles
de personal laboral d'aquest ens públic de caràcter autònom o dels
altres ens que en depenen, amb reconeixement, en el seu cas, de
l'antiguitat que li correspongui, quedant en els seus cossos o
categories d'origen en la situació de serveis especials prevista a
l'article 73 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la Funció Pública
o en aquella situació equivalent, de conformitat amb la legislació
laboral per al personal d'aquesta naturalesa, de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

2. En aquests casos l'ocupació d'un lloc de treball al Servei
Balear de la Salut o als ens públics que en depenen es computarà
com a temps al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears a efectes d'antiguitat.

3. Mentre no s'efectuï l'opció d'integració, el personal al
servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears que hagi resultat adscrit al Servei Balear de la Salut
continua amb el règim jurídic que li és propi.

4. A mesura que es vagin integrant en el Servei Balear de
la Salut o ens que en depenen, els centres, serveis i establiments
sanitaris d'altres organismes de les administracions públiques
intracomunitàries, així com els que en el futur es transfereixin des
d'altres administracions públiques i entitats gestores de la Seguretat
Social a la de la nostra Comunitat Autònoma, d'acord amb el que es
preveu a la Llei 4/1992, de 15 de juliol, del Servei Balear de la
Salut, haurà de ser aplicable al seu personal funcionari, laboral i
estatutari tot el que s'estableix en aquesta disposició.

TERCER

S'autoritza el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per, mitjançant decret a proposta dels
conseller de la Funció Pública, Economia i Hisenda i Sanitat i
Seguretat Social, regular tot el que fa referència a l'aplicació i
desenvolupament d'aquesta disposició addicional, així com dels
corresponents articles de la Llei 4/1992, de 15 de juliol, del Servei
Balear de la Salut.

Disposició addicional onzena

Per a la creació d'ens sota la dependència del servei Balear
de la Salut, prevista en el paràgraf 2.1 de l'article setè de la Llei
4/1992, de 15 de juliol, del Servei Balear de la Salut, s'atendrà
exclusivament el que es disposa en el seu paràgraf 3r també  de
l'article setè de l'esmentada llei.

Disposició addicional dotzena

Les adquisicions i prestacions sanitàries, que realitzi el
Servei Balear de la Salut, es regiran segons les fórmules
específiques que puguin establir-se, d'acord amb el que es disposa
a l'apartat 2 de l'article setè de la Llei 4/1992, de 15 de juliol, del
Servei Balear de la Salut, essent d'aplicació, al seu defecte, les
normes de dret privat.
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Disposició addicional tretzena

Es crea una empresa pública de les tipificades com a
Societat Mercantil, d'acord amb l'article 1.b.2 de la Llei 3/1989,
de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i
vinculades a la CAIB, adscrita a la Conselleria d'Economia i
Hisenda, amb la finalitat de portar a terme la prestació de serveis
telemàtics de valor afegit.  Així mateix, s'autoritza el Govern per
vendre accions de la seva propietat, inclòs en aquell cas en què
això comporti la pèrdua de la posició majoritària en aquesta
societat.

Disposició addicional catorzena

Es crea una empresa pública de les tipificades com a ens
de dret públic que han de sotmetre la seva actuació a l'ordenament
jurídic privat, d'acord amb l'article 1.b.1 de la Llei 3/1989, de 29
de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades
a la CAIB, adscrita a la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori amb la finalitat institucional  de gestionar i explotar
els serveis ferroviaris de les Illes Balears.

Disposició addicional quinzena

El Govern de la Comunitat Autònoma presentarà els
Pressuposts pel 1995 al Parlament de les Illes Balears, abans del
30 d'octubre del 1994.

Disposició transitòria primera

No obstant el que disposa la disposició derogatòria,
mentre no entri en vigor el Decret de tarifes portuàries previst en
la Disposició Addicional Segona de la present llei, vigirà l'annex
de tarifes generals i especials d'aplicació en els ports de la CAIB
de la Llei 7/86, de taxes de la CAIB.

Disposició derogatòria

Queda derogat l'annex de "tarifes generals i especials
d'aplicació en els ports de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears" de la Llei 7/86, de 19 de novembre, de taxes de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el moment que  entra
en vigor el Decret a què es refereix la Disposició Addicional.

Queda derogat l'article 16 de la Llei 6/92, de 22 de
desembre.

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 1.994.

Palma de Mallorca, 21 d'octubre del 1993.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.
El president:
Gabriel Cañellas i Fons

(Podeu consultar els quadres corresponents a aquest projecte de llei
a la versió impresa)
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