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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

A)
PROJECTE DE LLEI DE DIVERSES MESURES
TRIBUTÀRIES I ADMINISTRATIVES
Exposició de motius

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 d'octubre del 1996, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 5449/96, de diverses mesures tributàries i
administratives.
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 19 de novembre, a les 13 hores.
Així mateix, la Mesa acordà d'atendre la petició del
Govern en el sentit que la tramitació, l'examen i l'aprovació es faci
de manera simultània amb el Projecte de llei de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1997.
Palma, a 29 de octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger
MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, secretària del
Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
CERTIFIC:

Que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en sessió de 18
d'octubre del 1996, adoptà, entre d'altres, el
següent acord:

17.- Projecte de llei de diverses mesures tributàries i
administratives.
A proposta del conseller d'Economia i Hisenda, el
Consell de Govern adopta el següent acord:
"Primer. Aprovar el text del Projecte de llei de diverses
mesures tributàries i administratives.
Segon. Lliurar al Parlament de les Illes Balears el
projecte de llei esmentat per a la seva tramitació.
Tercer. Atesa la repercussió pressupostària d'aquest
projecte de llei, sol•licitar al Parlament de les Illes Balears la seva
tramitació, examen i aprovació de forma simultània amb el
Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per al 1997."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 23 d'octubre del 1996.
La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
El President:
Jaume Matas i Palou.

I.
La publicació de la Sentència del Tribunal
Constitucional el 12 de gener de 1996, en la qual es declaren
inconstitucionals determinats preceptes de la Llei estatal 8/1989 de
Taxes i Preus Públics, ha deixat sense cobertura legal determinats
preus públics que, pel fet de tenir aquesta naturalesa, venien regulats
únicament en disposicions, el rang legal de les qual no era de llei.
Com a conseqüència d'aquesta naturalesa, els preus públics regulats
en el Decret 74/1994, de 26 de maig, que fan referència a l'ocupació
del domini públic, han de ser entesos necessàriament com a taxes,
tal i com els configura, per altra part, el nostre Estatut d'Autonomia
i la vigent Llei 7/1986, de 19 de novembre, de Taxes de la CAIB.
Segons estableix l’article 1r de l'esmentada llei: "Són
taxes de la CAIB els tributs legalment establerts...
el fet
imposable... dels quals consisteixi en la utilització del domini
públic, la prestació d’un servei públic o la realització per part de
l’Administració d’una activitat que faci referència, afecti o beneficiï
de manera particular al subjecte passiu..."
Per això, amb la finalitat de donar contingut a l’expressió
"legalment establerts", es dicta la disposició que es contempla en
aquesta Llei.
II.
La taxa per reconeixement de la capacitació per
a l’exercici d’activitats nàutiques d'esbarjo, que es pretén incloure
en la legislació de la Comunitat Autònoma, deriva de les funcions
i serveis traspassats a aquesta per l'Administració de l’Estat en virtut
del R.D. 102/1996, de 26 de gener (BOE de 29-02-96).
D’acord amb el Decret 230/1965, d'11 de febrer, de
convalidació de taxes i els seus posteriors increments acordats
legalment, el darrer d'ells per Reial Decret Llei 12/1995, de 28 de
desembre, (BOE de 30-12-95), així com amb l’Ordre del Ministeri
d'Obres Públiques i Transports, de 31 de gener de 1990, (BOE de
19-02-90) i convocatòries d'examen que realitzava la Direcció
General de la Marina Mercant, la darrera per resolució de 7 de març
de 1996 (BOE de 30-03-96), es determinaven els fets imposables i
quanties per l’exercici 1996.
L’activitat de l'Administració autonòmica lligada als
supòsits generadors de taxa coincideix amb la que es duia a terme
des de l'Administració de l’Estat, per la qual cosa no es troben
motius per modificar les quanties exceptuant els concrets casos de
les tarifes dels epígrafs A10, A12 i A13 respecte dels quals es
produeixen increments per adequar-los al cost del servei.
III.
Els conceptes 26 i 27 de la taxa 1a de l’apartat
V de la Conselleria de Sanitat i Consum de la Llei de taxes de la
CAIB fan referència a les visites d’inspecció que es realitzen als
següents locals:
- Restaurants, cafeteries, cafès, bars, cerveseries, sales de
té, botigues i similars.
- Orxateries, gelateries, xocolateries, bunyoleries,
tavernes, sidreries, cases de menjar, bodegues i anàlegs.
La major part d'aquells locals, excepte les botigues i
similars, tenen la qualificació de menjador col•lectiu regulat en el
RD 2817/83 i Decret 12/1994.
Aquesta modificació de la Llei de Taxes pretén
racionalitzar el sistema de cobrament de les taxes per les visites d’
inspecció que es realitzen en els menjadors colAlectius; el seu cost
repercuteix en el tràmit que realitza la Conselleria en el moment
d’autoritzar el seu funcionament, concedir-li el llibre de visita o
anotar el canvi de titularitat.
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IV.
Atesa la transitorietat amb que la Llei 2/1989, de
la Funció Pública de la CAIB, va regular la funcionarització del
personal laboral i esgotats els dos processos prevists en la disposició
transitòria de la mateixa llei, es fa precís comptar amb la cobertura
legal necessària per poder dur a terme les previsions contingudes en
la disposició addicional tercera del vigent conveni col•lectiu.
V.
Atesa la problemàtica inherent a la incorporació
del personal procedent d'altres administracions, centrada
fonamentalment en la tramitació que s'ha de dur a terme per a la
modificació de les relacions de llocs de treball i en les diferències
econòmiques derivades dels distints règims retributius de
l'administració de procedència i el de la CAIB, es va regular, amb
caràcter d'urgència, mitjançant el Decret 9/1995, de 9 de febrer, la
incorporació a la nòmina de la CAIB del personal transferit d'altres
administracions.
L'experiència adquirida i el volum dels col•lectius que
poden resultar afectats per pròximes transferències aconsellen
suprimir el caràcter d'urgència de la regulació actual i comptar amb
un sistema normalitzat i amb rang legal que permeti resoldre aquest
tema d'una manera permanent i gradual, ajustada a les disponibilitats
pressupostàries d'aquesta Comunitat.
VI.
L’apartat 3 de l’article 48 de la Llei de caça, de
4 d’abril de 1970 preceptua: les infraccions administratives greus
seran sancionades amb multa de 3.500 a 5.000 pessetes, de 2.000
a 3.500 les menys greus i de 250 a 2.000 les lleus.
L’article 4 de la mateixa llei estableix que: tractant-se de
multes derivades de l’incompliment de mesures acordades per
l’Administració, en virtut del que disposa aqueixa Llei, no es
podran reiterar per espais de temps inferiors a 15 dies, sense
excedir de 5.000 pessetes cada una o de 50.000 en total.
La no actualització d’aquestes quanties durant un
període perllongat de temps ha propiciat el desfasament actual i la
necessitat d’actualització.
Per tant, mantenint la tipificació i classificació de les
infraccions administratives en matèria de caça regulades per la
legislació de l’Estat i mentre la nostra Comunitat no tingui una
pròpia llei de caça, dictada de conformitat amb l’article 10.18 de
l’Estatut d'Autonomia de les Illes Balears que atribueix a la nostra
Comunitat competència exclusiva en matèria de caça, s’han
d’establir, en aquesta Llei, uns imports per a les sancions més
adequats a la realitat econòmica i social del moment.
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VII.
La creació de l'empresa pública per al
desenvolupament del ParcBit suposa un canvi d’enfocament per la
realització efectiva del projecte, que obliga a modificar els aspectes
de la Llei 2/93 en la qual es regulaven els procediments per al futur
desenvolupament urbanístic de les determinacions de les normes, i
concedeixi un major protagonisme a l’acció pública del Govern
mitjançant l'assimilació de la tramitació del planejament de
desenvolupament a la dels projectes d’obres públiques.
Aquest fet, així com l'experiència derivada de tota una
successió d’accions relacionades amb el projecte del parcBit i
efectuades de manera paral•lela en el temps per diversos
departaments del Govern de la CAIB, ha posat així mateix de
manifest la necessitat d’arbitrar mesures que permetin escurçar els
períodes de temps necessaris per poder escometre una sèrie
d’accions d’edificació-adequació del centreBIT, experiència pilot,
etc., que la seva posada en funcionament el més aviat possible
s’estima imprescindible per al bon èxit del projecte.
Per últim, les determinacions de la Llei 2/93 no contempla
el contingut i tramitació de la de les revisions i modificacions de les
normes, per la qual cosa es fa precís establir certes precisions sobre
això.
VIII.
Els judicis universals per insolvència, ja siguin
fallides, suspensions de pagaments, concursos de creditors o
quitament i espera, requereixen un seguiment específic, continuat
i individualitzat per a l'adequada defensa dels drets de la Hisenda de
la Comunitat Autònoma provinents de procediments de
constrenyiment.
Per altra part, el caràcter dinàmic i obert d'aquests
processos concursals aconsella una permanent relació dels lletrats
o funcionaris encarregats de la representació processal de la CAIB
amb els seus òrgans de recaptació, sense perjudici de la plena
subjecció d'aquells a les instruccions del cap de Departament Jurídic
de la CAIB.
Tot això, unit a l'exclusió en aquests judicis universals de
l'aplicació del denominat fur territorial establert en l'article 71 de la
Llei d'Enjudiciament Civil, aconsella introduir una modificació a la
Llei 5/1994, de 30 de novembre, de la representació i de la defensa
en judici de l’Administració de la CAIB, que permeti habilitar amb
caràcter genèric i ordinari determinades persones llicenciades en
Dret, per actuar en la representació de l'Administració de la
Comunitat Autònoma i en defensa dels drets de la seva Hisenda
provinent de procediments de constrenyiment, en judicis universals
per insolvència.
IX.
En un altre ordre de coses, la gestió del servei
públic precisa, al si de les administracions públiques, formes
organitzatives de gestió flexibles, que facin front a les exigències
d'eficiència i rendibilitat social dels recursos públics que els temps
actuals demanden.
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Títol I
Article 1
A partir de l'1 de gener de 1997 i fins que no es publiqui
la nova Llei de Taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears passaran a configurar-se com a taxes pròpies de la CAIB,
els preus públics regulats en el Decret 74/1994, de 26 de maig,
sobre regulació de les tarifes generals i específiques d'aplicació en
els ports de la Comunitat Autònoma.
L'estructura jurídica i quantia de les esmentades taxes
serà l'establerta a l'esmentat Decret 74/1994 i altres disposicions
complementàries.

Meritació:
L'obligació de pagament de la taxa naixerà en el moment en què es
presenti la sol•licitud que motiva el servei o l'actuació
administrativa que constitueix el fet imposable.
Article 3
Es modifica l'annex de la Llei 7/1986, de 19 de novembre,
de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa
referència a l'apartat V de la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social (ara Conselleria de Sanitat i Consum) en els termes següents:
- S'eliminen les taxes que per inspeccions sanitàries paguen els
menjadors col•lectius i en conseqüència, els conceptes 26 i 27 de la
taxa 1a, punt 1.1 queden redactats així:

Article 2
Es crea la següent taxa per a reconeixement de la
capacitació per a l'exercici d'activitats nàutiques d'esbarjo.
Fet imposable:
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació per
l'Administració competent en matèria d'ensenyances
nauticoesportives dels serveis i actuacions inherents a la
comprovació, reconeixement i acreditació de la capacitació per a
l'exercici d'activitats nàutiques d'esbarjo.
Subjecte passiu:
Estan obligats al pagament de la taxa les persones que solAlicitin
o les que siguin receptores dels serveis o actuacions que
constitueixin el seu fet imposable.
Tarifa:
Els serveis i actuacions administratives les prestacions
de les quals constitueixin el fet imposable de la taxa quedaran
gravats de la següent manera:
A Expedició de títol i targeta d'identitat nàutica d'esbarjo
Número. Concepte. Pessetes.
A1 Títol i targeta de capità d'iot: 12.110
A2 Títol i targeta de patró d'iot d'altura: 12.110
A3 Títol i targeta de patró d'iot: 3.000
A4 Títol i targeta de patró de litoral: 3.000
A5 Títol i targeta de patró d'embarcacions d'esbarjo: 3.000
A6 Títol i targeta de PER restringit a motor: 3.000
A7 Títol i targeta de PE esportives a motor de 1a: 1.220
A8 Títol i targeta de PE esportives a motor de 2a: 1220
A9 Títol i targeta de PE esportives a vela: 1220
A10 Títol i targeta de PER per la renovació d'una de les targetes
PED motor de 1a o de PED vela estant en possessió d'ambdues
(convalidació automàtica): 3.000
A11 Convalidació de titulació estrangera: 3.000
A12 Convalidació de titulació nacional: 1.220
A13 Renovació de targeta identitat nàutica d'esbarjo: 700
B Exàmens per a l'obtenció de titulacions de nàutica d'esbarjo
Número. Concepte. Pessetes.
B1 Capità d'iot: 10.000
B2 Patró d'iot: 8.000
B3 Patró d'iot d'altura: 8.000
B4 Patró d'embarcació d'esbarjo: 6.000

26.
Tendes d'alimentació monovalents i polivalents.
27.
Cafeteries, bars i assimilats que no siguin menjadors
col•lectius.
Article 4
S'afegeix al punt 1.3 de la taxa 1a el concepte núm. 57:
"Actuacions administratives de caràcter sanitari referents als
menjadors col•lectius regulats al RD 2817/83".
El fet imposable d'aquesta taxa és l'actuació administrativa
d'obertura i seguiment d'expedient corresponent a cada menjador
col•lectiu per al seu control sanitari.
El subjecte passiu serà la persona natural o jurídica titular
de l'establiment o la sol•licitant de l'actuació administrativa
corresponent.
La meritació de la taxa es produirà en el moment de
presentació de la sol•licitud d'alguna de les actuacions
administratives relacionades en l'apartat següent.
La quantia de la taxa serà la que s'expressa per a cada una
de les actuacions següents:
57.1 Comunicació de posada en funcionament i diligència del llibre
de menjador col•lectiu. PTA: 20.000
57.2 Sol•licitud de duplicat del llibre de visites: 5.000
57.3 Comunicació de canvi de titular o de denominació: 20.000
57.4 Comunicació d'ampliacions o reformes: 20.000
Títol II. Normes que afecten el règim de la funció pública
Article 5
Amb la finalitat de poder fer efectives les previsions contingudes en
la disposició addicional tercera del vigent conveni col•lectiu per al
personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el Consell de Govern, a proposta de
la Conselleria de la Funció Pública i Interior, podrà convocar proves
selectives de caràcter restringit, en les condicions i termes que
s'acordin, per a l'accés a la condició de funcionari de
l'Administració d'aquesta Comunitat Autònoma.
Article 6
1. El personal funcionari i laboral que, en virtut dels
acords de la Comissió Mixta de Transferències passi a integrar-se
com a personal propi de l'Administració de la CAIB, continuarà
percebent les seves retribucions d'acord amb els conceptes i les
quanties que percebin a l'Administració d'origen en el moment de
la transferència.
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2. La Conselleria de la Funció Pública i Interior haurà
de, en el termini màxim d'un any a comptar des de la data de
transferència, modificar la relació de llocs de treball que
correspongui, segons es tracti de personal funcionari o laboral, per
adequar-la a la incorporació del personal transferit. Així com, si
s'escau, modificar els conceptes retributius dels col•lectius
afectats.
3. Un cop modificada la relació de llocs de treball
corresponent s'haurà de procedir, d'acord amb els tràmits que
legalment i reglamentària siguin procedents, a la inclusió de
l'esmentat personal en la relació de llocs de treball que
correspongui.
4. A partir de la seva inclusió en la relació de llocs de
treball, el personal transferit passarà a percebre les seves
retribucions segons el que resulti de l'esmentada inclusió i segons
els conceptes retributius propis de l'Administració de la CAIB.
5. Tot i això, i si existissin diferències retributives entre
el que venguessin percebent i el que resulti d'aplicar el paràgraf
anterior, aquestes diferències s'hauran de pagar durant els quatre
exercicis següents, a raó d'un 25% anual, fins a la seva
equiparació retributiva total.
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Article 8
1.
L’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 2/1993, de 30
de març, de creació del Parc Balear d’Innovació Tecnològica
quedarà modificat de la manera següent:
"2. Les referides normes subsidiàries i complementàries definiran
la ubicació i les característiques fonamentals de l’actuació pretesa,
classificaran com a sòl apte per al desenvolupament del ParcBIT els
terrenys en el quals s’hagi de situar i definiran les seves
característiques fonamentals amb la suficient precisió que permeti
el seu posterior desenvolupament mitjançant la formulació i
execució pel Govern de la Comunitat Autònoma d’un i varis plans
especials de Desenvolupament del ParcBIT, les característiques i
continguts dels quals seran els determinats per l'article 77 del vigent
Reglament de Planejament i la seva tramitació s’ajustarà al
procediment establert en l’article 6.6. d’aquesta Llei."
2.
S'hi afegirà un apartat 8 al contingut de l’article
6, el contingut del qual serà el següent.
"8. Les alteracions del contingut de les normes només tindran
caràcter de revisió quan afectin l’emplaçament de l’actuació, tenint
en la resta de casos el caràcter de modificacions.

6. Al personal ja transferit se li hauran d'aplicar els
acords a què s'hagués arribat respecte a la seva homologació al
règim retributiu de la CAIB i en el cas que a l'entrada en vigor
d'aquesta Llei no s' hi hagués arribat, se li haurà d'aplicar el
procediment descrit en els apartats anteriors, especialment el que
es preveu en l'apartat 5 a partir de l'1 de gener de 1997, sense que,
en cap cas, la seva aplicació impliqui la meritació d'atrassaments.

El procediment per a la tramitació de les modificacions
seran els determinats en l’article 6.6 d’aquesta Llei, mentre el de les
revisions serà idèntic al determinat per a la formulació de les
normes."

Títol III. Normes que afecten diversos règims administratius

"1. Prèviament a la formulació i execució dels plans especials de
desenvolupament del ParcBIT podran autoritzar-se pel Govern, de
forma que les normes subsidiàries determinin, les obres d’edificació
dels elements del ParcBIT , dels quals l’urgent realització es
considera necessària com a element dinamitzador de l’actuació."

Article 7
1. En l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, els apartats 3 i 4 de l’article 48 de la Llei de Caça, de 4
d’abril de 1970 i classificades com a greus, menys greus i lleus pel
seu reglament, aprovat per Decret 506/1971, de 25 de març,
quedaran redactats de la següent manera:
"3. Les infraccions administratives es sancionaran amb les
següents multes:
2. Infraccions lleus, multa de 2.000 a 15.000 pessetes.
Infraccions menys greus, multa de 15.001 a 75.000
pessetes.

S’hi adjuntarà una disposició addicional, el contingut de
la qual serà el següent:

Article 9
Article 2.1 de la Llei 5/1994: afegir un segon paràgraf del
següent tenor literal:
"No obstant això, i per excepció, l'esmentada habilitació o
encomana podrà efectuar-se amb caràcter genèric i ordinari per a la
defensa dels drets de la Hisenda de la CAIB dimanants de
procediments de constrenyiment, en judicis universals per
insolvència."

Infraccions greus, multa de 75.001 a 2.500.000 pessetes.
Article 10
El Consell de Govern, mitjançant Decret, haurà
d'actualitzar aquestes sancions tenint en compte la variació dels
índex de preus al consum.
4. Tractant-se de multes derivades de l’incompliment de
mesures acordades per l’Administració, en virtut del que disposa
aqueixa llei, les multes no podran ser reiterades per espais de
temps inferiors a quinze dies, sense excedir de 50.000 pessetes
cada una ni de 2.500.000 pessetes en total."

La gestió i l'administració dels centres, serveis i activitats
de l'Administració de la CAIB podrà dur-se a terme directament, o
indirectament, mitjançant qualsevol entitat admesa a dret creada per
persones o entitats públiques o privades, així com mitjançant la
constitució de consorcis, fundacions o altres ens dotats de
personalitat jurídica, i es podran establir, a més, acords, convenis i
formules o gestió integrada o compartida, previ decret del Consell
de Govern que fixi l'àmbit i les condicions de desenvolupament.
Palma, 18 d'octubre de 1996
El President:
Jaume Matas i Palou.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.
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Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 d'octubre del 1996, d'acord amb el que disposen els articles
38, 39 i 41.5 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i 112 del Reglament del
Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei RGE núm. 5448/96,
de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 1997.
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 19 de novembre, a les 13 hores.
Palma, a 29 de octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger
MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, secretària del
Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
CERTIFIC:

Que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en sessió de 18
d'octubre del 1996, adoptà, entre d'altres, el
següent acord:

16.- Projecte de llei de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1997.
A proposta del conseller d'Economia i Hisenda, el
Consell de Govern adopta el següent acord:
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 1997, elaborats
d'acord amb el que estableix l'article 34 de l'Estatut d'Autonomia
per a les Illes Balears.
Segon. Lliurar 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, examen i aprovació del projecte de llei esmentat,
d'acord amb l'article 65 de l'Estatut d'Autonomia i amb la secció
segona del capítol tercer del títol VI del vigent Reglament del
Parlament de les Illes Balears."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 23 d'octubre del 1996.
La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
El President:
Jaume Matas i Palou.

B)
PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE
LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
PER AL 1997
Exposició de motius
La Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, juntament amb la Llei de Finances,
constitueix el marc normatiu al qual s'ha d'ajustar l'activitat
econòmica i financera de la Comunitat Autònoma.
Els Pressuposts de la CAIB pel 1997 s'han elaborat seguint
la tècnica ja aplicada en exercicis anteriors quant a pressupostació
per programes. L'estructura dels pressuposts per programes permet
presentar la despesa pública dividida en parcel•les homogènies,
definides segons els criteris de la classificació funcional de la
despesa, a la vegada que es mantenen les classificacions orgànica i
econòmica. La racionalitat i l'eficàcia en la gestió dels ingressos i
les despeses de la Comunitat es garanteix d'acord amb la correcta
definició dels objectius i activitats a desenvolupar a cada un dels
programes i el seu seguiment.
L'estat d'ingressos resumeix i organitza els rendiments i
els recursos de què disposa la Hisenda de la Comunitat Autònoma
i l'Estat de despeses contempla l'aplicació d'aquests recursos per tal
de satisfer les finalitats públiques, amb l'assignació a cada programa
de despesa dels mitjans personals, materials i financers necessaris
per al seu desenvolupament.
Com ha succeït des de l'any 1988 i d'acord amb la doctrina
del Tribunal Constitucional, concretada a la Sentència 65/1987, de
21 de maig, aquesta llei continua amb la tècnica legislativa iniciada
a l'Administració General de l'Estat a partir de la Llei 33/1987, de
23 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per al 1988.
Des de la perspectiva del contingut de la llei i en matèria
de gestió pressupostària s'estableixen una sèrie de normes relatives
a la gestió economicoadministrativa del pressupost i el seu control
(despeses plurianuals, despeses i contractes menors, concessió de
subvencions, pressupost d'empreses públiques, entre d'altres) i
tendeixen a millorar, accelerar i dotar de major eficàcia l'esmentada
gestió.
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 del
1997, a l'estat de despeses dels quals es consignen els crèdits
necessaris per tal d'atendre el compliment d'obligacions per un
import de 72.894.275.310 pessetes.
L'estimació dels drets econòmics que es preveu de liquidar
durant l'exercici, detallats a l'estat d'ingressos puja a 68.894.275.310
pessetes, amb la qual cosa es produeix una diferència de
4.000.000.000 PTA, que es cobrirà mitjançant l'emissió de deute
públic o concertació d'operacions de crèdit pel mateix import; així,
els Pressuposts resulten anivellats.
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2. Així mateix, s'aproven els pressuposts per a l'exercici
de 1997 de les empreses públiques que depenen de la Comunitat
Autònoma, els estats de despeses i d'ingressos de les quals pugen
a 15.399.413.000 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, excepte per al capítol VI que serà a
nivell de concepte. Per via d'excepció hi estaran exclusivament
vinculats:
- Els crèdits del concepte 160. Quotes socials .
- Els crèdits dels subconceptes 100.02, 120.05, 130.05 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 tenguin aquest caràcter i
la mateixa finalitat.
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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, es podran
aplicar 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 compromís
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, a les quals fa referència
l'apartat 2 d'aquest article, es podrà utilitzar 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
anul•lar els crèdits disponibles que menys perjudici causin al servei
públic.
Article 4. Crèdits ampliables i generacions de crèdit

c) De la mateixa manera, tampoc no podran quedar
vinculats els crèdits ampliables amb altres partides que estiguin
mancades d'aquest caràcter.
Article 3. Incorporació de crèdits
1. La Mesa del Parlament incorporarà a la seva secció
pressupostària, 02-Parlament, per al 1997 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 1996 podrà incorporar
als crèdits inicials de l'exercici 1997 els següents:

Per a l'exercici de 1997 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 General
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.
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.

a) Els crèdits que s’enumeren a l’article 54 de la Llei de
Finances.
b) Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, així
com 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.

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.
d) Els destinats al pagament de drets reconeguts per
sentència ferma.
e) Els destinats al pagament d'interessos, d'amortitzacions
i d'altres despeses derivades d'operacions de crèdit.
f) Els destinats a cobrir eventuals dèficits de zones
recaptadores i a les despeses per a la gestió i recaptació de nous
imposts, així com la remuneració dels agents recaptadors i
registradors de la propietat (subconcepte 22708).
g) Els destinats a satisfer les pensions assistencials
derivades de les normes següents:
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- de la Llei 45/1960, de 21 de juliol, per la qual es creen
determinats fons nacionals per a l'aplicació social de l'impost i de
l'estalvi;
- del Reial Decret 2620/1981, de 24 de juliol, mitjançant
el qual es regula la concessió d'ajudes del Fons Nacional
d'Assistència Social a ancians i malalts o invàlids incapacitats per
al treball;
h) Els destinats a satisfer les despeses que es deriven de
l'aplicació de l'article 22 de la Llei 11/1993, de 22 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 1994.
i) Els destinats a satisfer les despeses que es deriven de
l'aplicació de l'article 17 d’aquesta llei.
j) Els destinats al pagament de retribucions a alts càrrecs
i al personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en concepte d'antiguitat (subconceptes: 10002, 11002,
12005 i 13005)
k) Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de
l'ocupador (concepte 160)
l) Els destinats a satisfer les despeses per inversions reals
que es derivin de la reposició de danys causats per catàstrofes
naturals (subconcepte 61101).
m) Els destinats al pagament de valoracions i peritatges
(subconcepte 22702).
n) Els destinats a satisfer les despeses que es derivin de
la dotació per serveis nous (concepte 240).
o) Els destinats a satisfer les despeses per adquisició de
dosis de vacunes per fer front a les campanyes de salut destinades
a la vacunació de la població.
p) Els crèdits destinats a satisfer el cost efectiu dels
serveis transferits als consells insulars que figuren a la Secció 32
dels Pressuposts.

Article 7. 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.
Article 8. Rectificacions de crèdits
En els casos en què es produeixin reorganitzacions
administratives o bé en els supòsits en què sigui necessari
desglossar els crèdits aprovats al Pressuposts, per motiu de poder
dur a terme la correcta imputació comptable dels ingressos o les
despeses, per acord del conseller d’Economia i Hisenda es podran
crear les partides corresponents i dotar-les mitjançant la tramitació
d’expedients d’altes i baixes per rectificació.
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 amb caràcter general i permanent als
òrgans següents:
a) A la Mesa del Parlament, pel que fa a la secció
pressupostària 02-Parlament.
b) Al president del Govern i a la consellera de Presidència,
indistintament, pel que fa a les operacions relatives a la secció 11;
als consellers, pel que fa a les seccions pressupostàries 12 a 20, i al
president del Consell Consultiu de les Illes Balears, pel que fa a la
secció 04, 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 i 74, sempre que la
quantia de cadascuna de les operacions no ultrapassi els 25.000.000
pessetes.
d) Al Consell de Govern, en la resta dels supòsits.

q) Els crèdits destinats a satisfer les despeses incloses
dins el programa 1266.
Article 5. Generació de crèdits per contracció de drets
1. Als expedients de generació de crèdit, tramitats
d’acord amb el que disposa l'article 6 de la Llei 9/1995, de 21 de
desembre, la Direcció General de Pressuposts informarà respecte
del caràcter finalista o no dels ingressos de què es tracti.
Article 6. 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 esmentada estaran
subjectes exclusivament a les limitacions següents:
a) No afectaran les partides pressupostàries els crèdits de
les quals hagin estat dotats mitjançant ampliació, ni els
extraordinaris, ni suplements de crèdits 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.

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,
valors independents i auxiliars de pressupost (viap), que
correspondran al conseller d'Economia i Hisenda, sense limitacions
de quantia, al qual li correspondrà exercir totes les competències
administratives que es derivin de la gestió dels crèdits assignats als
programes de les esmentades seccions. 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) i 1.c) d'aquest article per als programes, la
bona gestió dels quals així ho requereixi.
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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.
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5. En tot cas, l'adquisició i la modificació de compromisos
de despeses plurianuals requerirà la presa en consideració prèvia per
part de la Direcció General de Pressuposts i la fiscalització prèvia
de la Intervenció.
6. De tots els compromisos de despesa d'abast plurianual
es donarà compte al Parlament a la informació trimestral prevista en
l'article 103 de la Llei de finances esmentada.
Article 11. Indisponibilitat

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 mencionada
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 d’aquest exercici 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.
Així mateix, els convenis de col•laboració signats en aplicació del
que disposa el Decret 134/1994, de 29 de desembre, pel qual
s'estableix el règim de suport del Govern Balear als socis partícips
i al Fons de Provisions Tècniques de les societats de garantia
recíproca, o norma que el substitueixi.
b) Les
d'arrendament.

despeses

corresponents

a

contractes

c) Les despeses corresponents a adquisicions de béns
immobles, amb exercici o no de la facultat expropiatòria.

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 membres del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i altres alts càrrecs i del
personal eventual al servei de l'Administració de la Comunitat
Autònoma per al 1997 hauran de ser les corresponents a 1996 amb
subjecció a la normativa vigent, i se n’haurà d’incrementar la
quantia dels diferents conceptes retributius en el mateix percentatge
que sigui d'aplicació per als funcionaris de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici del 1997.
2. Pel que fa als funcionaris al servei de l'Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
a) Les retribucions hauran de ser les corresponents al
1996, 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 sigui d'aplicació
per als funcionaris de l'Administració General de l'Estat, per a
l'exercici de 1997.

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

b) Les retribucions bàsiques corresponents a cada grup
així com el complement de destinació relatiu a cada nivell, hauran
de ser els que siguin d'aplicació als funcionaris al servei de
l'Administració General de l'Estat. La resta de retribucions
complementàries es basaran, per a cada lloc de treball, en el que
determinin les relacions de llocs de treball vigents en cada moment.

e) Les despeses corresponents a ajuts per a la
rehabilitació del patrimoni arquitectònic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, recollides al Decret 71/1995, de 26
de maig, pel qual es regulen les ajudes a la rehabilitació del
patrimoni arquitectònic de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, o norma que el substitueixi.

3. 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
1997, hauran de ser objecte de revisió pel que fa a les
especificacions del nou lloc al qual s'adscriguin.

3. Correspon al conseller d'Economia i Hisenda la
facultat d'autoritzar la imputació de despeses a exercicis futurs,
sense perjudici de les competències en matèria d'execució del
pressupost de despeses que es determinen a l'article 9.

4. 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.

4. El conseller d'Economia i Hisenda podrà modificar les
anualitats compromeses, sempre que aquesta possibilitat estigui
establerta en el marc legal o contractual que presideixi aquest
compromís, tot això dins les possibilitats pressupostàries.

5. 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 d'acomplir, de mitjana, cada dia.
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6. Els alts càrrecs i el personal funcionari o laboral
dependents de la Administració General de la CAIB que hagin
accedit a un càrrec o lloc de treball dins la mateixa Administració
de rang superior al que desenvolupaven, podran optar entre
percebre l'import de les retribucions del lloc anterior o les del nou
al que accedeixin, des del moment que varen ser nomenats.

Article 16. Despeses per expropiacions

Article 13. Places vacants

Títol IV. De la concessió d'avals

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 17. Avals

Article 14. Complement de productivitat
La quantia global del complement de productivitat a què
es refereix l'article 93.3.c) de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, 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.

1. La referència al centre de cost 17200 que fa l'article 16
de la Llei 9/1995, de 21 de desembre, s'entendrà referida al centre
de cost 17201 pel 1997 i al que el pugui substituir pressuposts
futurs.

1. Durant l'exercici de 1997 la Comunitat Autònoma podrà
concedir avals, amb caràcter solidari i amb renúncia expressa al
benefici d'excussió, directament o a través de les seves entitats,
institucions i empreses, fins a la quantitat total de 2.000.000.000
(dos mil milions) PTA.
Els avals que concedeixi directament la Comunitat
Autònoma s’hauran de subjectar a les condicions determinades pels
articles 75 a 79 de l’esmentada Llei de finances.
2. La suma de cada aval no podrà excedir del 30% de la
quantitat assenyalada a l'apartat anterior.

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 Autònoma hauran de
ser compensats de les despeses que hauran de realitzar, més una
quantitat complementària de 5.000 pessetes per despeses menors
sense justificació.
Quan sigui nomenat com a membre del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb excepció dels
consellers sense cartera, una persona resident a les illes de
Menorca, Eivissa o Formentera, tendrà dret a percebre una
indemnització pel cost de trasllat de la seva residència a l'illa de
Mallorca. La quantia de l'esmentada indemnització es determinarà
aplicant-hi l'import diari de les indemnitzacions per allotjament i
manutenció (pernocta) que reportin els diputats al Parlament de les
Illes Balears per aquelles illes, a cada dia d'estada a l'illa de
Mallorca. El Consell de Govern podrà establir un límit màxim a
la quantia anual de l'esmentada indemnització.
3. Les indemnitzacions per raó del servei del personal de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es regularan per la
seva normativa pròpia, la quantia de les quals, respecte de les del
1996, s'incrementarà en el percentatge al qual es refereix l'article
12.2 d’aquesta llei. 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. Els components de la Comissió Mixta de
Transferències i els representants de l'Administració de la
Comunitat Autònoma en els altres òrgans col•legiats que
determini el titular de la secció pressupostària corresponent
percebran, prestin o no serveis en aquesta comunitat o siguin
quines siguin les funcions que exerceixin en aquests òrgans
col•legiats, una indemnització en concepte d'assistència a les
sessions, en la quantia que reglamentàriament es determini, a més
de les despeses de desplaçament que realitzin a l'efecte.
Determinada la procedència de la indemnització i no fixada la
quantia, aquesta serà de 8.000 PTA per sessió i dia.

Aquesta limitació afectarà exclusivament cadascuna 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 l’esmentada Llei de finances.
3. De tots els acords de concessió i cancel•lació d'avals, ja
hagin estat concedits directament per la Comunitat Autònoma o per
les seves entitats, institucions o empreses, se n’haurà de comunicar
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 la substitució d'operacions
de crèdit, en la mesura que impliquin cancel•lació d'avals
anteriorment concedits.
5. Els avals concedits per la Comunitat Autònoma es
podran fer extensius a operacions de derivats financers fetes per
l’empresa pública avalada.
Les operacions de derivats financers hauran de ser
prèviament autoritzades per la Tresoreria General de la CAIB.
Article 18. Aval a l'Institut Balear de Sanejament, consorcis locals
i Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Excepcionalment, a l'exercici del 1997, la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears podrà avalar amb caràcter solidari i
amb renúncia expressa al benefici d'excussió, les operacions de
crèdit següents:
1. Per un import de fins a 1.500 milions de pessetes, les
que concedeixin les entitats financeres a l'Institut Balear de
Sanejament (Ibasan).
Les operacions de crèdit ja avalades i 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. Per un import de fins a 400 milions de pessetes, les que
concedeixin les entitats financeres 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.
3. Per un import de fins a 300 milions de pessetes, les que
concedeixin les entitats financeres a l'empresa pública Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM).
Les operacions de crèdit a avalar tendran com a objecte
primordial el finançament del pla d'inversions de l'empresa pública
esmentada, el qual queda reflectit en el seu pressupost.
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Títol V. Normes de gestió del pressupost d'ingressos

Article 20. Tributs

Article 19. Operacions de crèdit

1. S'augmenten per al 1997 els tipus de gravamen de
quantia fixa de les taxes i de la resta de tributs propis de la Hisenda
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fins a la quantitat
que resultarà d'aplicar a la quantitat exigida en el 1996 el mateix
coeficient que l'Administració de l'Estat aplicarà per a les seves
taxes en l'exercici de 1997.

1. El Govern podrà realitzar les operacions de Tresoreria
previstes en els articles 29.1 i 74.b) de la Llei de finances
mencionada, sempre que la suma total dels saldos disposats en
vigor d'aquelles no superi el 15% dels crèdits consignats a l'estat
de despeses dels pressuposts generals per al 1997.
2. Les operacions especials de Tresoreria concertades pel
Govern per termini inferior a un any 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 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 4.000.000.000 PTA, destinats al finançament de les operacions
de capital incloses en les dotacions de l'estat de despeses.
4. S'autoritza la concertació d'operacions d'endeutament
a llarg termini fins a 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.
S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller
d'Economia i Hisenda, determini les seves característiques.
Les esmentades operacions hauran de ser amortitzades
anticipadament quan, un cop resolts definitivament els
contenciosos interposats, es produeixi el cobrament o l’anul•lació
de les corresponents liquidacions i en la mesura en què minvin els
indicats saldos pendents de cobrament.
5. L'endeutament s'ha de realitzar d'acord amb els
requisits i les condicions assenyalades en l'article 62 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i en l'article 14 de la Llei
Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les
comunitats autònomes.
6. La intervenció de fedatari públic només serà
preceptiva quan així ho disposi expressament la legislació
aplicable. En tot cas, no serà preceptiva per a les operacions
d'apel•lació al crèdit privat, ni per a operacions amb pagarés.

Per als tributs propis, si la quantitat que resulta d'aquesta
operació donàs cèntims, s'arrodoniria a la baixa si els cèntims no
arribassin a cinquanta, i a l'alça, en un altre cas. Per a les taxes, la
quantitat que resulti d'aquesta operació s'arrodonirà a múltiples de
5 pessetes, per excés o per defecte, en funció que el resultat sigui
més pròxim a un o un altre múltiple.
Es consideren tipus fixos aquells que no es determinen per
un percentatge de la base o aquells que no es valoren en unitats
monetàries. Les quotes tributàries de les taxes que es determinin per
un percentatge de la base, també s'arrodoniran a múltiples de 5
pessetes, tal com es determina al primer paràgraf.
2. S'exceptuen de l'increment de l'apartat anterior les taxes
que s'haguessin actualitzat per normes aprovades el 1996.
Article 21. Terminis d'ingrés dels deutes al
Govern balear
Les persones i entitats obligades al pagament de qualsevol
deute al Govern Balear, l'hauran de fer efectiu en els terminis
prevists amb caràcter general en el Reglament General de
Recaptació de l'Estat.
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 considerada
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.
Títol VI. De les operacions extrapressupostàries
Article 23. Consells insulars
Els ingressos atribuïts a l'extingida Diputació que
s'assignin unitàriament a la província hauran de ser distribuïts entre
els consells insulars, segons la proporció establerta en l'article 5 del
Reial Decret 2873/1979, de 17 de desembre, de distribució de
competències de l'extingida Diputació Provincial de Balears entre
els consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera i
el Consell General Interinsular, i es comptabilitzaran
extrapressupostàriament. Els ingressos esmentats hauran de ser
transferits als consells insulars en un termini màxim de quinze dies
des de la data de comunicació de l'ingrés a la Comunitat Autònoma.
Tot i així, i previ acord dels tres consells insulars, les proporcions
establertes en aquest reial decret podran ser objecte de revisió
respecte d'aquells ingressos que per la seva naturalesa siguin
susceptibles de territorialització per illes.
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Títol VII. De la intervenció, del control financer i de la
comptabilitat
Article 24. Tancament del pressupost
Els pressuposts per a l'exercici del 1997 es tancaran, pel
que fa al reconeixement dels drets i de les obligacions, el 31 de
desembre del 1997.
D'acord amb el que disposa l'article 96.1 de la Llei de
finances esmentada, quedaran integrats dins el Compte de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears els
comptes de les entitats autònomes que siguin incloses dins els
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma com a seccions
pressupostàries.

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 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 segona

Article 25. Subvencions
S'exclouen de fiscalització prèvia les subvencions
nominatives, bé per menció expressa de la Llei de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma, bé les rebudes amb aquest
caràcter tant de l'Administració General de l'Estat com de la Unió
Europea.
En tot cas, s'exclouen de fiscalització prèvia les
subvencions d'import inferior a les cent mil pessetes.
Article 26. Despeses i contractes menors
L’article 29.1 de la Llei 9/1995, de 21 de desembre, de
Pressuposts Generals de la CAIB pel 1996 queda redactat de la
manera següent:

Durant l'any 1997 se 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.
Com a conseqüència del que preveu el paràgraf anterior,
no es convocaran proves selectives d'ingrés, ni es realitzarà concurs
de trasllats entre tot el personal de la Comunitat Autònoma.
Excepcionalment, el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a proposta del conseller competent
en matèria de funció pública, podrà autoritzar la convocatòria de
proves selectives o concursos de trasllats per cobrir aquelles places
vacants, la cobertura de les quals es consideri convenient per al
servei públic o per al funcionament dels serveis administratius de
què es tracti.

1. Tendran la consideració de despeses menors, les quals
seran excloses de fiscalització prèvia, la quantia de les quals no
superi les tres-centes cinquanta mil pessetes. Pel que fa al centre
de cost 17201 "Direcció General d'Obres Públiques", la quantia
anterior serà d’un milió cinc-centes mil pessetes.

Disposició addicional tercera

Títol VIII. Relacions institucionals
Article 27

La CAIB comprovarà prèviament a la concessió de
subvencions, i en la forma que es determini reglamentàriament, que
els seus beneficiaris es troben al corrent de les seves obligacions
tributàries o de qualsevol naturalesa amb la Comunitat Autònoma.

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 esmentada, s'ha d’acomplir en
el segon mes de cada trimestre.

Disposició addicional quarta

Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 5 de l’article 33
de la Llei 16/1992, de 22 de desembre, de Pressuposts Generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1993, i queda en
els termes següents:

Es modifica la redacció dels articles 22.2, 62.2.b, 76 i 96.1
de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de Finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears:
Article 22.2: Nova redacció:
"La providència de constrenyiment expedida per l'òrgan competent
de la CAIB, és el títol suficient que inicia el procés de
constrenyiment i té la mateixa força executiva que la sentència
judicial per procedir contra els béns i drets dels obligats a
pagament".
Article 62.2.b
Nova redacció:
"b) Limitatives: les destinades a subvencions corrents i de capital,
despeses de personal, inversions reals, despeses financeres i
variacions d’actius financers."
Article 76.
Se li afegeix un nou paràgraf:
"La Comunitat Autònoma podrà subscriure convenis de
reafiançament amb societats de garantia recíproca els socis partícips
de les quals siguin petites i mitjanes empreses domiciliades i amb
activitat efectiva a les Illes Balears. El Govern establirà
reglamentàriament les condicions d’aquests convenis, l'eficàcia dels
quals estarà condicionada a la consignació pressupostària dels
crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions que
en deriven".
Article 96.1 Nova redacció:
"El Compte General de la Comunitat comprendrà totes les
operacions pressupostàries, patrimonials i de Tresoreria dutes a
terme durant l’exercici, i es formarà amb els documents següents:
a)
Compte de l’administració de la Comunitat i de
les seves entitats autònomes.
b)
Comptes anuals de les empreses públiques."
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Disposició addicional cinquena

Disposició derogatòria

1. S'autoritza el Govern Balear per crear una empresa
pública de les tipificades com a entitat de dret públic que actuï en
règim jurídic privat, previst en l'art. 1.b).1 de la Llei 3/1989, de 29
de març, d'entitats autònomes i empreses vinculades a la CAIB,
adscrita a la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral, la finalitat de la qual sigui la gestió dels ports de
competència de la CAIB, així com la gestió dels ports que li
puguin ser atribuïts. L'esmentada empresa exercirà, així mateix,
gestions de cobrament dels drets derivats dels béns que se li
adscriguin, així com la potestat sancionadora.

Queden derogades les disposicions d'igual o inferior
categoria que s'oposin al que disposa aquesta llei.

2. S'autoritza el Govern Balear per crear una empresa
pública de les tipificades com a entitat de dret públic que ha de
sotmetre la seva actuació a l'ordenament jurídic privat, previst en
l'art. 1.b).1 de la Llei 3/1989, de 29 de març, la finalitat
institucional de la qual sigui la prevenció i extinció d'incendis
forestals en l'àmbit de la CAIB, i la gestió dels parcs naturals,
àrees recreatives i finques públiques de la CAIB, així com
qualsevol altra activitat relacionada amb les anteriors finalitats.

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 1997.
Palma, 18 d'octubre de 1996
El President:
Jaume Matas i Palou.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

3. S'autoritza el Govern Balear a dissoldre l'empresa
pública Serveis Forestals de Balears, SA (SEFOBASA), i se’l
faculta per a la cessió global del seu actiu i passiu a l'empresa
creada a l'anterior apartat. Així mateix, la nova empresa creada,
es subrogarà en els contractes laborals que SEFOBASA tingués
subscrits.
4. S'autoritza el Govern Balear per crear una empresa
pública constituïda com a societat mercantil anònima, prevista en
l'art. 1.b)2. de la Llei 3/1989, de 29 de març, adscrita a la
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral,
l'objectiu social de la qual sigui la realització de totes les
actuacions encaminades al desenvolupament del que es preveu a
la Llei 2/1993, de 30 de març, de creació del Parc d'Innovació
Tecnològica.
5. S'extingeix la Junta d'Aigües de Balears com a
organisme autònom de caràcter administratiu, encara que
mantindrà la seva denominació com a òrgan sense personalitat
jurídica, tant en les seves relacions internes com externes davant
tercers, en aquest darrer supòsit, com a organisme de conca i
òrgan participatiu de tots els sectors implicats en matèria
hidràulica, i s’integren els seus mitjans econòmics, personals i
materials a la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral.
Les empreses públiques Institut Balear de Sanejament i
Institut Balear de l'Aigua queden adscrits a la Conselleria de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.
6. S'autoritza el Govern Balear per crear una empresa
pública de les tipificades com a entitat de dret públic que ha de
sotmetre la seva actuació a l'ordenament jurídic privat, previst en
l'art. 1.b).1 de la Llei 3/1989, de 29 de març, la finalitat
institucional de la qual sigui la promoció i el desenvolupament
industrial, així com la potenciació del disseny i qualitat dels
productes de les Illes Balears.
7. S'autoritza el Govern Balear a dissoldre l'empresa
pública Foment Industrial SA, i se’l faculta perquè procedeixi a la
seva liquidació, extinció i nova adscripció dels seus actius i
passius. La nova empresa creada a l'apartat anterior, se subrogarà
en els contractes laborals que Foment Industrial SA tingués
subscrits.
8. S'autoritza el Govern Balear a dissoldre l'empresa
pública Institut Balear de Disseny, i se’l faculta perquè procedeixi
a la seva liquidació, extinció i nova adscripció dels seus actius i
passius. La nova empresa creada a l'apartat 6, es subrogarà en els
contractes laborals que l'Institut Balear de Disseny tingués
subscrits.
9. S'autoritza el Govern Balear per ampliar la finalitat
institucional de l'empresa pública Institut Balear de l'Aigua
(IBAGUA), creada en la DA 11a. de la Llei 11/1989, de 22 de
desembre, de Pressuposts Generals de la CAIB pel 1990,
constituïda i organitzada mitjançant Decret 9/1994, de 13 de
gener, i adscrita a la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral, en el sentit d'incloure dins la planificació
energètica, el foment d'energies renovables i l'eficiència i
diversificació energètiques.

Els quadres corresponents a aquest projecte de llei es poden
consultar a la versió impresa
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