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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió extraordinària de dia
17 de desembre del 1997, s'aprovà la Llei de diverses mesures
tributàries i administratives.

Palma, a 23 de desembre del 1997
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A) 

LLEI DE DIVERSES MESURES 
TRIBUTÀRIES I ADMINISTRATIVES

Exposició de motius

I. Els aspectes legals del nou sistema de finançament
autonòmic s'han vist materialitzats a la reforma de la Llei orgànica
3/1996, de 27 de desembre, sobre modificación parcial de la Ley
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las
comunidades autónomas, així com a la reforma de la Llei de cessió
de tributs mitjançant la Llei 14/1996, de 30 de desembre, de cesión
de tributos del Estado y medidas fiscales complementarias. El
contingut de les esmentades lleis té com a novetat principal, no
només la consideració de l'impost sobre la renda de les persones
físiques com un tribut cedit en un percentatge de la seva tarifa que
dependrà, en cada cas, de les competències assumides per cada
comunitat autònoma, sinó també la possibilitat per part de les
comunitats autònomes de fer ús d'una capacitat normativa sobre
alguns aspectes dels tributs cedits. 

Fent ús de l'esmentada capacitat normativa s'ha optat per
la regulació de determinades deduccions en l'impost sobre la renda
de les persones físiques que intenten beneficiar els sectors més
necessitats de la societat, com poden ser les persones grans, les
unitats familiars amb fills que no han arribat encara l'edat
d'escolarització, i en les quals ambdós cònjuges treballen, o els
minusvàlids físics i psíquics. Tots ells seran creditors de les noves
deduccions creades sempre que les seves bases imposables
compleixin les limitacions marcades en l'articulat.

D'altra banda, en l'àmbit de l'impost sobre successions
i donacions, tenint en compte com n'és d'onerós aquest impost, es
creen reduccions addicionals de la base imposable per a aquells
casos de transmissió mortis causa d'un patrimoni familiar entre
parents molt pròxims. Així mateix, augmenta la reducció ja
establerta per l'Estat per als supòsits de transmissió mortis causa
de l'habitatge habitual. 

Juntament amb aquesta utilització de la capacitat
normativa que considera, abans de tot, els tributs com a instruments
de política tributària, cal destacar també la creació de dues mesures
de perfil ben diferent, però amb l'objectiu comú de contrarestar el
cost de la insularitat que pateixen els nostres ciutadans. Per una
banda, es crea una deducció en l'àmbit de l'impost sobre la renda de
les persones físiques per a les unitats familiars amb fills en edat
universitària que, gràcies a la condició insular de la nostra
Comunitat, es veuen obligats a realitzar considerables despeses per
als estudis que els seus fills han de realitzar fora del municipi on
resideixen. Des d'un altre enfocament, s'estableix una reducció
considerable del tipus impositiu aplicable en l'impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats que grava la
transmissió d'immobles situats en l'àmbit territorial del Parc Balear
d'Innovació Tecnològica.

II. Segons estableix l'article 1.2.a) de la Llei 2/1997, de 3
de juliol, de Taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
"són  taxes pròpies de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
les establertes amb aquest caire mitjançant Llei del Parlament de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb el àmbit objectiu que
es preveu en l'article 8 de aquesta llei".

L'article 8 determina: "La Comunitat Autònoma de les
Illes Balears podrà establir taxes per la utilització privativa dels
béns de domini públic, així com per la prestació de serveis públics
o la realització d'activitats en règim de dret públic de la seva
competència que es refereixin, afectin o beneficiïn de forma
particular el subjecte passiu quan concorri qualsevol de les següents
circumstàncies:

a) Que no siguin de sol•licitud voluntària pels
administrats. A aquests efectes no es considerarà de recepció
voluntària la sol•licitud per part dels administrats:

- Quan vingui establerta per disposicions legals o
reglamentàries.

- Quan els béns, serveis o activitats sol•licitats siguin
imprescindibles per a la vida privada o social del sol•licitant.

b) Que no es pugui prestar o realitzar pel sector privat,
sigui o no establerta la seva reserva a favor del sector públic d'acord
amb les normes vigents."

En virtut de tot això i derivat de les funcions i serveis
traspassats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
l'Administració de l'Estat segons el Reial Decret 113/1995, de 27 de
gener, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en
matèria de transporte marítimo, i el Reial Decret 102/1996, de 26 de
gener, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en
materia de enseñanzas náutico-deportivas y subacuático-deportivas,
assumits per la Comunitat Autònoma mitjançant els decrets
18/1995, de 23 de febrer, d'assumpció i distribució de competències
transferides per l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en matèria de transport marítim, i 35/1996, de 7
de març, d'assumpció i distribució de competències transferides per
l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria d'ensenyament nàutic i subaquàtic esportius, és
per això que es pretén incloure en la legislació de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears les taxes per lloguer d'embarcacions
d'esbarjo i per autorització d'escoles nàuticoesportives i centres
lucratius.
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III.  A causa de la transitorietat amb què la Llei 2/1989,
de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, va regular la funcionarització del personal
laboral, i exhaurits els dos processos prevists en la seva disposició
transitòria, cal comptar amb la cobertura legal necessària per dur
a terme una futura funcionarització.

Igualment, és necessari establir un mecanisme que
declari "per amortitzar" aquests llocs i que els tregui de possibles
processos de cobertura, amb l'establiment, alhora, d'una sortida
per al personal laboral temporal que, per qualsevol raó, els ocupa
actualment.

IV. La previsió, no concretada encara, de futures
transferències de competències a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears des de l'Administració general de l'Estat, exigeix la
legalització temporal de la potestat de crear cossos o escales de
funcionaris que permetin, d'una manera àgil i eficaç, la integració
en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
dels funcionaris transferits.

V. Així com en el moment oportú va ocórrer en
l'Administració de l'Estat, i per no persistir en l'existència, de fet,
d'un règim jurídic diferent per als funcionaris de l'escala de
mecànics conductors segons la seva administració de procedència;
es redacta novament la disposició addicional sisena de la Llei
2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i se situa l'escala de mecànics
conductors en el cos d'auxiliars facultatius.

VI. Les variacions legislatives dels darrers anys, la
necessitat de racionalitzar i d'optimitzar els recursos financers i la
necessitat d'una informació periòdica i sistemàtica del
funcionament ordinari de les empreses públiques, fan necessari
establir un nou sistema d'organització dels fluxos d'informació i
un sistema de control i seguiment de les decisions dels seus òrgans
de govern.

VII. El Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas, exigeix, per primera vegada i per a determinat tipus
d'establiments, l'obtenció de les llicències d'activitat i d'obertura
amb la finalitat de controlar l'obertura al públic de determinats
locals de negoci.

L'àmbit d'aplicació d'aquest reglament s'ha anat ampliant
al llarg del temps i actualment s'exigeix llicència municipal
d'obertura a la majoria dels locals de negoci, i en concret, s'exigeix
per a l'obertura d'establiments turístics i d'oferta complementària.

En conseqüència, actualment ens trobam amb
establiments turístics que els manca la corresponent llicència
d'obertura, d'acord amb l'exigibilitat d'aquesta llicència en el
moment de la seva obertura al públic, per la qual cosa es fa
necessari regular aquesta situació. 

VIII. Dia 29 de juliol de 1997 es va signar un acord
d'intencions entre el Ministeri de Defensa, el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament d'Alcúdia
per a la construcció d'un edifici a les instal•lacions que detenta el
Ministeri de Defensa al Cap des Pinar. Per això, aquesta llei recull
les mesures necessàries per donar compliment a l'acord esmentat.

IX. En relació amb el contingut de la Llei 6/1997, de 8
de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, s'han detectat una sèrie
d'errors o indeterminacions en el text que fou definitivament
aprovat que poden donar lloc a interpretacions diferents o fins i tot
contradictòries amb les finalitats amb què foren incloses en la llei.

X. Es procedeix a la modificació del règim
d'incompatibilitats establert a la Llei 8/1996, de 26 de novembre,
electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

XI. La Casa de Cultura de Palma recull, a més d'altres
serveis, la Biblioteca Pública de Palma, de titularitat estatal, la qual
presenta problemes importants d'espai, atès l'augment d'usuaris, de
serveis i de fons documentals.

Efectuada la compra del solar de Ca'n Salas per part de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, lloc cèntric, amb
possibilitat per a una superfície de construcció mínima de 5.000
metres i infraestructura exterior adequada a les necessitats dels
serveis públics, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i el Ministeri de Cultura consideren l'indret adequat per a la
ubicació de la nova Biblioteca Pública de Palma.

XII. La gestió dels residus és una de les màximes
prioritats dins l'actual planificació ambiental orientada a un
desenvolupament sostenible, amb una clara jerarquia de principis:
la prevenció i la minimització són les màximes prioritats, seguides
de la valoració material i energètica, i, en darrera instància, la
disposició segura dels residus.

En aquest sentit, tant l'aplicació de la recentment aprovada
Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos, que marca
uns objectius molt rigorosos de reducció, reciclatge i valoració, com
la nova Llei de residus, actualment en tràmit parlamentari
d'urgència, suposaran en el nostre país un gran avanç per tal de
complir amb els objectius assenyalats per les directives europees.

Per tant, en congruència en la línia descrita, cal
possibilitar tots els sistemes de tractament de residus i, d'entre ells,
amb caràcter immediat i prioritari, els de minimització, recollida
selectiva i reciclatge.

Títol I. Normes tributàries.

Article 1. Deduccions familiars i personals en l'impost sobre renta
de les persones físiques aplicables als subjectes passius residents
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

De conformitat amb l'establert a l'article 13.1.1.b) de la
Llei 14/1996, de 30 de desembre, de cesión de tributos del Estado y
medidas fiscales complementarias, s'estableixen les deduccions
personals i familiars aplicables sobre la part autonòmica de la quota
íntegra que resulta de l'aplicació de la tarifa autonòmica següents:

1. Per cada subjecte passiu resident en el territori de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears d'edat igual o superior als 65 anys:
4.000 pessetes.

Tindran dret a aquesta deducció aquells subjectes passius
la base imposable dels quals no superi el 1.500.000 pessetes en el
cas de tributació individual i els 2.000.000 de pessetes en el cas de
tributació conjunta.

2. Per cada subjecte passiu i, si s'escau, per cada descendent fadrí o
cada ascendent a què es refereix la lletra d) del punt 1, de l'article 78
de la Llei 18/1991, de 6 de juny, del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, resident a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, s'incrementarà en 10.000 pessetes la deducció que allà es
recull, sempre que per determinar la valoració de la minusvalidesa
es pugui tenir en compte el barem de "factors socials
complementaris" a què es refereix l'annex 1, apartat B) de l'Ordre
de 8 de març de 1984, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se establece el baremo para la determinación del grado de
minusvalía y la valoración de diferentes situaciones exigidas para
tener derecho a las prestaciones y subsidios previstos en el Real
Decreto 383/1984, de 1 de febrero. Tendran dret a aquesta deducció
els que, trobant-se en la situació a què es refereix el paràgraf
anterior i de conformitat amb l'establert a l'ordre ministerial
esmentada, tinguin una puntuació mínima global del 33%, sempre
que la seva base imposable no superi el 1.500.000 pessetes en el cas
de tributació individual i els 2.000.000 de pessetes en el cas de
tributació conjunta.
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3. Per la custòdia, en guarderies i centres escolars, de fills majors
de 3 anys i menors de 6, el subjecte passiu podrà deduir el 15% de
les quantitats satisfetes en el període impositiu per aquest concepte
amb el límit màxim de 25.000 pessetes anuals.

Tendran dret a aquesta deducció els pares que treballin
fora del domicili familiar i la base imposable dels quals no superi
el 1.500.000 pessetes per a declaracions individuals i els
2.000.000 de pessetes per a les conjuntes.

4. Per cada fill que realitzi estudis universitaris fora del territori de
les Illes Balears, sempre que la unitat familiar resideixi en aquesta
comunitat, el subjecte passiu tendrà dret a una deducció del 10%
de les despeses sufragades amb el límit de 10.000 pessetes per
cada fill amb dret a la deducció. Aquesta deducció tan sols serà
aplicable quan hi hagi impossibilitat de realitzar els esmentats
estudis a la Universitat de les Illes Balears.

Aquesta mateixa deducció i amb els límits que s'hi
assenyalen, serà d'aplicació per cada fill que realitzi estudis a la
Universitat de les Illes Balears i la unitat familiar resideixi a
Menorca, a Eivissa o a Formentera.

Article 2. Reduccions en l'impost sobre successions i donacions.

1. De conformitat amb l'establert a l'article 13.3 de la Llei
14/1996, de 30 de desembre, de cesión de tributos del Estado y
medidas fiscales complementarias, s'estableix una nova reducció
per al cas d'adquisicions mortis causa la qual s'aplicarà a més de
les reduccions regulades a l'article 20 de la Llei 29/1987, de 18 de
desembre, del impuesto sobre sucesiones y donaciones, amb una
quantia de 500.000 pessetes per als subjectes passius per obligació
personal de contribuir, que siguin residents a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i que estiguin compresos en el
Grup I de l'esmentat article 20.

2. Les adquisicions mortis causa de l'habitatge habitual de la
persona morta, tendran una reducció del cent per cent del seu
valor, amb el límit de 20.000.000 de pessetes per cada subjecte
passiu, sempre que els drethavents siguin cònjuge, ascendents o
descendents d'aquell, o bé parents col•laterals majors de 65 anys
que haguessin conviscut amb el causant durant els dos anys
anteriors a la mort. Per a l'aplicació d'aquesta reducció és
necessari que l'adquisició es mantingui durant els deu anys
següents a la mort del causant, llevat que mori l'adquirent dins
aquest termini.

3. En el cas que no s'acompleixi el requisit de permanència a què
es refereix el punt anterior, s'haurà de pagar la part de l'impost que
s'hagués deixat d'ingressar com a conseqüència de la reducció
practicada i els interessos de demora.

Article 3. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats. Tipus de gravamen en la transmissió patrimonial
onerosa de determinats béns immobles.

En la transmissió de béns immobles que estiguin situats en
l'àmbit territorial del Parc Balear d'Innovació Tecnològica, la quota
tributària s'obtendrà aplicant sobre la base imposable el tipus de
gravamen del 0.5%.

Article 4. Requisits formals.

La justificació documental exigible per provar el dret a
l'aplicació de les deduccions regulades a l'article 1, així com
l'oportuna aportació d'aquesta, serà determinada reglamentàriament.

Article 5. Taxa per lloguer d'embarcacions d'esbarjo.

Es crea la taxa per a l'exercici d'activitats de lloguer
d'embarcacions d'esbarjo següent:

Fet imposable: constitueix el fet imposable de la taxa la
prestació per l'Administració competent en matèria de transport
marítim dels serveis i actuacions inherents a la comprovació,
reconeixement i acreditació de la capacitació per a l'exercici
d'activitats de lloguer d'embarcacions d'esbarjo.

Subjecte passiu: estan obligades al pagament de la taxa les
persones que ho sol•licitin o a qui es doni qualsevol dels serveis o
actuacions que en constitueixin el fet imposable.

Tarifa: els serveis i actuacions administratives que la seva
prestació constitueixi el fet imposable de la taxa quedaran gravats
de la manera següent:

1. Autorització de l'any natural referit a embarcacions d'esbarjo per
llogar fins a 10 metres d'eslora: 5.000 pessetes.

2. Autorització de l'any natural referit a embarcacions d'esbarjo per
llogar de més de 10 fins a 15 metres d'eslora: 10.000 pessetes.

3. Autorització de l'any natural referit a embarcacions d'esbarjo per
llogar de més de 15 metres d'eslora: 15.000 pessetes.

Meritació: L'obligació de pagament de la taxa naixerà en
el moment en què es presenti la sol•licitud que motivi el servei o
l'actuació administrativa que constitueix el fet imposable.

Article 6. Taxa per autorització per a l'exercici de l'activitat
d'escoles nàuticoesportives i centres lucratius d'activitats
subaquàtiques.

Es crea la taxa, per autorització per a l'exercici de
l'activitat de les escoles nàuticoesportives i centres lucratius
d'activitats subaquàtiques, que grava les actuacions relatives a les
funcions i serveis en matèria de docència i ensenyament nàutic i
subaquàtic esportius a impartir per les escoles i centres esmentats
acreditats en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, següent:
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Fet imposable: constitueix el fet imposable de la taxa la
prestació per l'administració competent en matèria d'ensenyament
nàutic i subaquàtic esportius dels serveis i actuacions inherents a
la comprovació, reconeixement i acreditació de la capacitació de
les escoles i centres esmentats per a l'exercici de les seves
activitats.

Subjecte passiu: estan obligades al pagament de la taxa
les persones que sol•licitin o a qui es doni qualsevol dels serveis
o actuacions que en constitueixin el fet imposable.

Tarifa: els serveis i actuacions administratives que la
seva prestació constitueixi el fet imposable de la taxa quedaran
gravats de la manera següent:

Autorització per a l'activitat de les escoles
nàuticoesportives i centres lucratius d'activitats
subaquàtiques: 15.000 pessetes.

Meritació: L'obligació de pagament de la taxa naixerà en
el moment en què es presenti la sol•licitud que motivi el servei o
l'actuació administrativa que constitueix el fet imposable.

Article 7.

S'afegeix un segon paràgraf a la disposició addicional
primera de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, amb el contingut següent:

"Aquest text refós també podrà recollir les
prestacions patrimonials de caràcter públic que percebi
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears".

Títol II. Normes que afecten el règim de la funció pública.

Article 8.

Amb la finalitat de fer efectiu el procés de
funcionarització del personal laboral al servei de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que pertanyi a
categories que ocupin llocs de treball les funcions dels quals
siguin pròpies de cossos o escales de personal funcionari, es
faculta el Consell de Govern per tal que, a proposta de la
Conselleria de la Funció Pública i Interior, pugui convocar
processos selectius, circumscrits al personal laboral amb contracte
de caràcter indefinit que reuneixi els requisits necessaris,
especialment el de titulació, per a l'accés a la condició de
funcionari dels cossos o escales existents a l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els llocs de treball de personal laboral reservats a
categories que s'hagin declarat funcionaritzables tindran la
condició de "per amortitzar" i restaran exclosos de qualsevol
procés de selecció i de provisió. Si algun d'aquests llocs està
ocupat per personal laboral amb contracte de caràcter temporal, es
rescindirà aquest contracte i es concedirà al personal que l'ocupi
la possibilitat del nomenament com a funcionari interí del cos o
escala en què es reconverteixi la seva categoria.

Article 9.

Es faculta el Consell de Govern perquè al llarg de
l'exercici pressupostari del 1998 procedeixi a la creació de cossos
o escales de funcionaris que siguin necessaris per a la integració, en
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, del
personal funcionari provinent de transferències de competències de
l'Administració general de l'Estat a la Comunitat Autònoma. 

Article 10.

1. Es modifica la redacció de la disposició addicional sisena de la
Llei 2/1989, de 22 de febrer,  de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, amb el contingut literal següent:

"Sisena.

1. Es creen com a cossos d'administració especial els
següents:

a) Cos facultatiu superior, del qual en formarà
part l'escala sanitària.

b) Cos facultatiu tècnic, del qual en formarà part
l'escala sanitària.

c) Cos d'ajudants facultatius, del qual en
formaran part les escales sanitària i de
seguretat.

d) Cos d'auxiliars facultatius, del qual en
formaran part les escales sanitària, de
guarderies, de mecànics conductors i de
seguretat."

2. S'autoritza el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a l'adopció, per via reglamentària, de les
mesures conduents a l'efectivitat de la integració de l'escala de
mecànics conductors en el cos d'auxiliars facultatius.

3. Les noves escales de seguretat dins el cos d'ajudants facultatius
i dins el cos d'auxiliars facultatius, exerciran les funcions de
vigilància i protecció corresponents a la competència exclusiva de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tal i com disposa
l'article 10.14 de l'Estatut d'Autonomia.

Article 11.

1. El personal funcionari no docent i laboral que, en virtut dels
acords de la Comissió Mixta de Transferències, passi a prestar els
seus serveis a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, mantindrà el règim jurídic i econòmic i les condicions
de treball establertes en la normativa legal, reglamentària o
convencional d'origen, fins que es formalitzi la seva integració en
el de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
mitjançant la resolució o l'acord corresponent, i després de la
modificació prèvia de les relacions de llocs de treball. Els efectes
jurídics i econòmics es produiran, en tot cas, només a partir de les
dates de la resolució i de l'acord abans esmentats.
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2. El que ha estat exposat al punt anterior no es podrà aplicar al
personal funcionari docent que, en virtut dels acords de la
Comissió Mixta de Transferències, passi a prestar els seus serveis
a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
el qual mantindrà el règim jurídic i econòmic i les condicions de
treball establerts en l'administració d'origen, fins que l'òrgan
competent de la Comunitat Autònoma elabori i aprovi una
normativa específica per adequar-lo a les peculiaritats d'aquest
personal, d'acord amb el que disposa 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. Els efectes jurídics i els econòmics es
produiran, en tot cas, només a partir de la data de publicació de la
normativa específica abans esmentada.

3. Fins que no es duguin a terme els processos prevists en els
punts 1 i 2 anteriors, les comissions de serveis, el nomenament de
funcionaris interins i la contractació de personal laboral no
permanent per ocupar llocs de treball propis del personal
transferit, dins l'àmbit de les competències educatives no
universitàries se subjectaran al règim jurídic i econòmic que
estableix la normativa legal o reglamentària convencional de la
seva administració d'origen. L'òrgan competent per dur a terme
l'execució és el conseller d'Educació, Cultura i Esports.

4. Si existissin diferències retributives entre el que percebien en
l'administració d'origen i el que resulti d'aplicar el que es preveu
en els punts 1 i 2 anteriors, aquestes diferències s'abonaran per
quartes parts durant els quatre exercicis següents a raó d'un 25%
anual.

Article 12.

S'afegeix un punt 3 a l'article 49 de la Llei 2/1989, de 22
de febrer, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, amb el contingut literal següent:

"3. La valoració de les condicions de formació, mèrit o
nivells d'experiència que s'incloguin en la fase del
concurs no podrà significar, en conjunt i en relació amb
el total de la puntuació màxima assolible en tot el
sistema de selecció, més del 45%".

Article 13. Normes que afecten el règim de la funció pública.

1. Es modifica l'article 14 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la
funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, amb
el contingut literal següent:

"Article 14.

Els òrgans competents en matèria de funció pública són:

Òrgans executius:

a) El president de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

b) El Consell de Govern.
c) El conseller competent en matèria de funció pública.
d) El conseller competent en matèria d'educació.
e) Els consellers.

Òrgans consultius:

a) El Consell Balear de la Funció Pública.
b) La Comissió de Personal de la Comunitat Autònoma

de les Illes Balears".

2. S'afegeix un nou article, amb el número 17.bis, a la Llei 2/1989,
de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat autònoma de
les Illes Balears, amb el contingut literal següent:

"Article 17.bis.

El conseller competent en matèria d'educació té
atribuïts i els exercirà en general, el desenvolupament
normatiu i la coordinació del personal docent de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, en particular
les competències següents:

a) Elaborar en coordinació amb la Conselleria
de la Funció Pública i Interior els projectes de
disposicions en matèria de personal docent i
proposar-ne l'aprovació al Consell de Govern.

b) Impulsar, coordinar i, si escau, establir i
executar, en coordinació amb la Conselleria de
la Funció Pública i Interior, els plans, les
mesures i les activitats per millorar el rendiment
en el servei, la formació i la promoció del
personal docent.

c) Tenir cura del compliment de les normes
d'aplicació específiques en matèria de personal
docent i exercir la inspecció general sobre
l'esmentat personal.

d) Establir les bases, els programes i el
contingut de les proves de selecció, fer-ne la
convocatòria i la designació dels tribunals
qualificadors i resoldre-les.

e) Aprovar les bases de les convocatòries de
provisió de llocs de treball, convocar i resoldre
concursos de trasllats.

f) Autoritzar les comissions de serveis per
ocupar llocs de feina de personal docent.

g) Nomenar el personal docent de caràcter
interí.

h) Formalitzar els contractes de treball del
personal docent, quan no tenguin caràcter
permanent.

i) La resta de facultats que, en relació amb les
esmentades, li atribueixi, mitjançant decret, el
Consell de Govern.

Títol III. Normes que afecten diversos règims administratius.

Article 14.

1. El Govern, abans del 30 de juny, regularà, mitjançant decret, un
nou règim de control permanent de la gestió ordinària a què hauran
de sotmetre's els seus ens de dret públic als quals fa referència
l'article 1.b).1 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes
i empreses públiques i vinculades de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. Igualment, l'esmentat decret podrà fer extensiu el seu
àmbit a les societats anònimes públiques.
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2. Queden subjectes al control permanent de la gestió ordinària les
operacions de despesa i d'inversió, així com també la gestió de la
tresoreria dels ens a què fa referència el punt 1 anterior. Les
operacions de gestió d'ingressos seran controlades per
procediments d'auditoria.

3. L'aplicació del règim de control permanent de la gestió
ordinària no eximeix els ens a què fa referència el punt 1 anterior,
de la intervenció dels seus comptes pel procediment d'auditoria,
tal com estableix l'article 90 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 15.

1. El control permanent de les operacions de despesa i d'inversió
a què es refereix l'article anterior, excepte les operacions del
trànsit habitual mercantil que puguin declarar-se exemptes, es
regiran per les directrius següents:

a) Les relacions contractuals que comportin la
realització d'una despesa de quantia superior a la fixada
reglamentàriament s'haurà de comunicar amb caràcter
previ a la seva realització a la Intervenció General, en la
forma i abast que determini el decret corresponent de
desenvolupament.

b) La contractació de personal i la modificació de les
seves retribucions s'haurà de comunicar amb caràcter
previ a la seva realització a la Conselleria de Funció
Pública i Interior, en la forma i abast que determini el
corresponent decret de desenvolupament.

c) L'adquisició de participacions en altres empreses amb
independència de la seva quantia haurà de ser
comunicada, de la mateixa manera, a la Intervenció
General.

2. La coordinació i el control de la gestió de la tresoreria dels ens
a què fa referència l'article 14.1 d'aquesta llei, l'adquisició d'actius
i de passius financers i la negociació d'avals a tercers correspondrà
a la Tresoreria General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

3. Amb la periodicitat que reglamentàriament es determini, els ens
a què fa referència l'article 14.1 d'aquesta llei, hauran de retre la
informació comptable i financera necessària per dur un correcte
seguiment de les seves operacions i de l'aplicació del sistema de
control permanent de la gestió ordinària, sense perjudici de les
facultats de control financer de la Intervenció General.

Article 16.

Es modifica l'apartat a) de l'article 14, l'article 15, el
punt 5 de l'article 20 i l'article 21 de la Llei 3/1989, de 29 de març,
d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb el contingut literal
següent:

"Article 14.

a) Per aplicació del procediment descrit a la disposició
addicional tercera de la Llei 10/1995, de 20 de desembre,
de mesures tributàries, administratives i de patrimoni de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears".

"Article 15.

La creació de les entitats de dret públic que han
d'ajustar l'activitat al dret privat ha de ser autoritzada per
llei del Parlament. Se'ls aplicarà el que es disposa a
l'article 3. La seva extinció i dissolució s'acordarà segons
el que es preveu a la disposició addicional tercera de la
Llei 10/1995, de 20 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de patrimoni de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears."

"Article 20.

5. La pèrdua de posició majoritària en aquestes societats
s'acordarà segons el que es preveu a la disposició
addicional tercera de la Llei 10/1995, de 20 de desembre,
de mesures tributàries, administratives i de patrimoni de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears".

"Article 21.

El procediment per la dissolució de societats
amb participació majoritària de la Comunitat Autònoma
s'haurà d'ajustar a les normes legals que hi siguin
d'aplicació i en tot cas al que estableix la disposició
addicional tercera de la Llei 10/1995, de 20 de desembre,
de mesures tributàries, administratives i de patrimoni de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears".

Article 17.

S'afegeix la Disposició addicional vuitena a la Llei
3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques
i vinculades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb el
contingut literal següent:

"Disposició addicional vuitena.

Les actuacions i la competència de les entitats
autònomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en matèria de patrimoni estaran subjectes a la Llei
11/1990, de 17 d'octubre, de patrimoni de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i a la normativa
complementària i de desplegament que regeix per a tota
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears".

Article 18.

Els establiments sotmesos a l'autorització de la Conselleria
de Turisme del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, oberts al públic a l'entrada en vigor de la llei present que,
disposant de l'esmentada autorització no tenguin la llicència
d'obertura municipal, estaran exempts d'obtenir-la sempre que no els
fos estat exigida en el moment de la seva obertura al públic i hagin
transcorregut com a mínim 5 anys des d'aquesta obertura.

La no exigibilitat, al seu cas, de la referida llicència
d'obertura en cap àmbit administratiu, no suposarà en cap moment
l'exempció de la subjecció a la normativa aplicable als establiments
turístics.
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Article 19.

1. L'horari general dels espectacles i de les activitats recreatives
serà determinat reglamentàriament pel Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

2. Fins que la Comunitat Autònoma no hagi dictat una norma
específica en matèria d'espectacles públics i d'activitats
recreatives, els plens dels ajuntaments, mitjançant reglament,
podran establir ampliacions o reduccions d'horaris d'acord amb les
peculiaritats de les poblacions, les zones i els territoris que,
especialment en relació amb l'afluència turística i la durada de
l'espectacle, faran una diferenciació entre l'època o l'estació anual
i entre els dies laborables, els festius i les seves vigílies.

Article 20.

1. En l'àmbit de l'àrea natural d'especial interès núm. 4, la
Victòria, i, en concret, per als terrenys de l'àrea del Cap des Pinar
inclosos en el plànol que s'adjunta com a annex, es permet l'ús que
possibilita l'edificació d'una residència temporal per a
personalitats convidades del Govern de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, superfície que és suficient per a l'edificació
descrita. A aquests terrenys, s'hi aplicaran els paràmetres i les
condicions d'edificació continguts en el Títol IV de la Llei 6/1997,
de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears.

2. Es declara d'interès general l'edificació esmentada al punt
anterior i queda exclosa de la necessitat d'autorització regulada a
l'article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les
Illes Balears, sense perjudici de la llicència municipal d'obres.

Article 21.

1. Es modifica el punt 3 de l'article 8 de la Llei 6/1997, de 8 de
juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, amb el contingut literal
següent:

"3. Les determinacions referents a parcel•la mínima,
tipologia i condicions de l'edificació no s'hauran
d'ajustar a les condicions generals que s'estableixen en
els títols III i IV d'aquesta llei, però es definiran sempre
d'acord amb criteris de conservació de la trama i
tipologia pròpies d'aquest tipus d'assentaments."

2. Es modifica el punt 3 de l'article 25 de la Llei 6/1997, de 8 de
juliol, del sol rústic de les Illes Balears, amb el contingut literal
següent:

"3. Per als terrenys qualificats com a Sòl Rústic Protegit,
el planejament municipal determinarà les superfícies
mínimes aplicables, incrementarà els paràmetres mínims
definits en el número anterior i respectarà, quan es tracti
dels terrenys inclosos en l'àmbit de la Llei 1/1991, de 30
de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les
àrees d'especial protecció de les Illes Balears, els
paràmetres mínims fixats a la dita Llei."

3. S'afegeix un punt 3 a l'article 31 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol,
del sòl rústic de les illes Balears, amb el contingut literal següent:

"3. Quan la parcel•la a la qual es vinculi una activitat
pertanyi a més d'un terme municipal, les autoritzacions
municipals a què es refereix aquest títol correspondran al
consell insular. La normativa d'aplicació sobre condicions
de l'edificació serà la pròpia del terme municipal en el
qual s'ubiqui la dita edificació."

4. Es modifica el punt 1 de la disposició transitòria primera de la
Llei 6/1997, del 8 de juliol, de sòl rústic de les illes Balears, amb el
contingut literal següent:

"1. Fins que no es produeixi l'adaptació del planejament
general a allò que disposa aquesta llei, s'aplicaran les
regles següents:

a) Els terrenys classificats com a sòl no
urbanitzable tindran, a tots els efectes, la
consideració de sòl rústic.

b) Quan aquests terrenys siguin qualificats pel
planejament vigent amb una qualificació que
comporti un règim específic de protecció, se'ls
considerarà adscrits al sòl rústic protegit. En la
resta de casos es considerarà que els terrenys
formen part del sòl rústic comú.

c) Conservaran la seva vigència les
determinacions relatives a parcel.la mínima i
paràmetres de l'edificació que comportin la
mateixa o una major restricció que les definides
en aquesta llei. Quan aquestes determinacions
comportin una menor restricció, se substituiran
directament per les definides en aquesta Llei.

d) Quedaran sense efecte les determinacions
relatives al risc de formació de nucli de
població en la formulació de les quals
intervenguin parcel.les distintes d'aquella en que
es pretén actuar o edificacions diferents de la
projectada. En la resta dels casos es podran
considerar entre les determinacions que
preveuen els articles 25 i 29 d'aquesta llei.

e) L'assenyalat al punt 4 de l'article 25 d'aquesta
llei serà d'aplicació per a les parcel.les que
acompleixin els requisits a) o b) que
s'assenyalen en aquest apartat i que s'ubiquin en
zones de sòl no Urbanitzable no protegit dins
les quals el planejament vigent permeti
l'edificació d'habitatges en parcel•les d'entre
7.000 i 14.000 metres quadrats."

5. Es modifica el punt 3 de la disposició transitòria primera de la
Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les illes Balears, amb el
contingut literal següent:
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"3. Fins que no es formulin els plans a que es refereixen
l'article 5 de la Llei 1/1984, de 14 de marc, d'ordenació
i protecció d'àrees naturals d'especial interès, i l'article
9 de l'esmentada Llei 1/1991, el planejament general
podrà establir, sempre que es respectin els principis
bàsics que s'estableixen a les dites lleis, el règim
transitori d'aplicació a aquells aspectes de l'ordenació la
concreció dels quals es remet als plans esmentats.
L'aprovació definitiva de tal règim tindrà els mateixos
efectes que tendria l'aprovació dels plans els quals
transitòriament substitueix."

6. Es modifica la disposició transitòria tercera de la Llei 6/1997,
de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, amb el contingut
literal següent:

"Disposició transitòria tercera. Expedients en
tramitació.

1. Els expedients d'autorització d'usos, obres,
edificacions o instal.lacions en sòl rústic que es trobin
en tramitació a l'entrada en vigor d'aquesta llei
continuaran tramitant-se d'acord amb la legislació vigent
en el moment de la iniciació.

2. Les modificacions del planejament general per tal
d'adaptar-lo a la normativa sobrevinguda des del
moment de la seva aprovació que hagin superat el tràmit
d'aprovació inicial i informació pública, podran
continuar la seva tramitació sense necessitat d'adaptar-se
al disposat en aquesta llei. L'anterior no serà d'aplicació
quan aquesta adaptació es produeixi mitjançant la
revisió del planejament".

Article 22.

Es modifica l'apartat d) del punt 2 de l'article 5 de la Llei
8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, amb el contingut literal següent:

"d) No obstant els diputats que foren membres del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
podran compatibilitzar el seu càrrec amb el de la
presidència dels consells d'administració de les
empreses públiques o altres ens públics adscrits a la
seva conselleria".

Article 23.

En compliment de l'article 42 de la Llei 11/1990, de 17
d'octubre, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
cedirà el solar de Ca'n Salas a l'Estat, perquè el destini a nou
edifici de la Biblioteca Pública de Palma.

Article 24. Règim jurídic de les actuacions que, a títol obligatori,
duguin a terme les empreses públiques.

1. Les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears a què es refereix l'article 1.b de la Llei 3/1989, de 29 de
març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estaran obligades a
realitzar, amb la consideració de mitjà propi instrumental i servei
tècnic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, les obres, els treballs i les activitats que els encomanin les
diferents conselleries del Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i els organismes públics que en depenen, en les
matèries que constitueixen l'objecte social de les empreses i,
especialment, aquells que siguin urgents o que s'ordenin com a
conseqüència de les situacions d'emergència que es declarin.

Les obres, els treballs i les activitats realitzades en aquests
termes es consideraran executats per la pròpia administració i, en
conseqüència, gaudiran del règim previst amb aquesta finalitat a la
Llei 13/1995, de 18 de maig, de contratos de las administraciones
públicas.

2. En el supòsit que l'execució d'obres o la fabricació de béns
mobles per les empreses públiques es verifiqui amb la col•laboració
d'empresaris particulars, l'import serà inferior als límits quantitatius
assenyalats en els articles 153, punts 1 i 4, i 178.2 de la Llei
13/1995, de 18 de maig, de contratos de las administraciones
públicas, segons que es tracti, respectivament, de l'execució d'obres
o de la fabricació de béns mobles.

En l'elecció dels col•laboradors s'hauran d'aplicar els
principis de publicitat i concurrència, llevat que la naturalesa de
l'operació a realitzar sigui incompatible amb aquests principis.

3. Ni les empreses públiques ni les seves filials no podran participar
en els procediments per a l'adjudicació de contractes convocats per
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de
la qual en són mitjans propis. No obstant això, quan no concorri cap
licitador, es podrà encarregar a les empreses públiques l'execució de
l'activitat objecte de licitació pública.

4. L'import de les obres, treballs, projectes, estudis, serveis i
subministraments realitzats per mitjà de les empreses públiques,
amb caràcter obligatori, es determinarà aplicant a les unitats
executades les tarifes corresponents aprovades o, si no n'hi ha, els
preus que figurin en el pressupost d'execució que prèviament hagués
aprovat l'administració.

Aquestes tarifes o preus es calcularan de manera que
representin els costs reals d'execució i la seva aplicació a les unitats
produïdes servirà de justificant de la inversió o despesa realitzada.

5. El règim previst en els punts anteriors s'aplicarà, en els mateixos
termes, a les obres, els treballs i les activitats que la societat estatal
Empresa de Transformació Agrària, societat anònima TRAGSA,
com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Administració en
matèria de desenvolupament rural i de conservació del medi
ambient, dugui a terme, a títol obligatori i per ordre de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en
el territori de la Comunitat Autònoma.

Article 25.

1. S'afegeixen a l'article 2.2 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els apartats que es
relacionen a continuació, amb el contingut literal següent:

"f) Rector de la Universitat de les Illes Balears.
 g) Vice Rectors de la Universitat de les Illes Balears.
h) Secretari general de la Universitat de les Illes Balears.
 i) Gerent de la Universitat de les Illes Balears".
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2. Es modifica el punt 3 de l'article 6 de la Llei 2/1996, de 19 de
novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts
càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb el
contingut literal següent:

"3. Així mateix, els titulars dels càrrecs i llocs de treball
a què es refereix l'article 2 podran compatibilitzar el seu
càrrec amb el de regidor i, si n'és el cas, amb el de tinent
de batle o batle de qualsevol ajuntament de les Illes
Balears."

3. S'afegeix un punt 3 a la Disposició addicional segona de la Llei
2/1996, de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del
Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, amb el contingut literal següent:

"3. Així mateix, queden exclosos de l'àmbit d'aplicació
d'aquesta llei els titulars de càrrecs i llocs de treball dels
consells insulars i resta de l'Administració local, que en
el seu cas, seran objecte de regulació específica."

Article 26. Tractament de residus sòlids.

1. El tractament de residus, inclosos tots els tipus, pot fer-se
efectiu, també, mitjançant les diferents mesures de minimització
i sistemes de recollida selectiva i reciclatge, compostatge,
incineració o qualsevol altre tipus de valorització.

2. Els consells insulars, per dur a terme la gestió del tractament
dels residus que els encomanen els plans directors sectorials
vigents, hauran d'adaptar el seus reglaments i ordenances fiscals
i mantenir l'equilibri econòmic-financer de les concessions
actualment existents.

3. Sense perjudici de l'aplicació directa d'aquesta disposició legal,
es faculta el Govern per desenvolupar-la reglamentàriament i
haurà d'adaptar-hi, mitjançant les modificacions que pertoqui, els
plans directors de residus sòlids de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera a la normativa europea, estatal i
autonòmica vigent.

Article 27.

S'afegeix el punt 16 a l'article 4 de la Llei 3/1995, de 21
de febrer, de l'esport balear, amb el contingut literal següent:

"16. En relació al que preveuen els punts 12 i 13
d'aquest article, i als efectes del que preveu l'article 10
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, i els articles concordants del seu reglament de
desenvolupament, es declaren d'utilitat pública, en el
territori de les Illes Balears, la construcció
d'instal•lacions esportives del Centre Balear d'Alt
Rendiment de Cala Nova destinades al foment, suport i
pràctica de l'activitat esportiva en tots els seus nivells i
manifestacions.

El Consell de Govern procedirà al
reconeixement de la utilitat pública esmentada."

Disposició addicional única.

Es deroga el punt 4 de l'article 5 del Reglament d'ingrés
del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, aprovat pel Decret 27/1994, d'11 de març."

Disposició derogatòria única.

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

Disposició final primera.

S'autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears perquè dicti les disposicions necessàries per al
desenvolupament 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 del 1998.

A la seu del Parlament, a 18 de desembre del 1997.
La Secretària Primera:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

(El mapa que figura a l’annex es pot consultar a la versió impressa
d’aquest butlletí)
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Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessions extraordinàries de
dies 17, 18 i 19 de desembre del 1997, s'aprovà la Llei de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per al 1998.

Palma, a 23 de desembre del 1997
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

B) 

LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS 
DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 

DE LES ILLES BALEARS PER AL 1998.

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
economicofinancera de la Comunitat Autònoma.

Els pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears pel 1998 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 garanteixen d'acord amb la correcta definició
dels objectius i de les activitats en desenvolupar a cada un dels
programes i en 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 en la Sentència
65/1987, de 21 de maig, aquesta llei continua amb la tècnica
legislativa iniciada per l'Administració General 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 la
presentació dels crèdits pressupostaris s'adapta al mateix format
que utilitza l'Administració de l'Estat per tal d'homogeneïtzar-los
als escenaris pactats de consolidació pressupostària.  En matèria
de gestió pressupostària s'estableixen una sèrie de normes relatives
a la gestió econòmicoadministrativa del pressupost i al seu control
(gestió de despeses i despeses plurianuals, entre d'altres) i
tendeixen a millorar, a accelerar i a dotar de major eficàcia
l'esmentada gestió.

Títol I. De l'aprovació dels pressuposts.

Article 1. Crèdits inicials.

1. Per a l'execució dels pressuposts de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i de les seves entitats autònomes per
a l'exercici de 1998, s'aproven crèdits per a despeses dels capítols
econòmics I a VIII per import de 120.247.475.425,- pessetes.

L'estimació dels drets econòmics que es preveu de liquidar
durant l'exercici, dels capítols I a VIII, detallats en l'estat d'ingressos
puja a 118.697.475.425,- pessetes.

2. Per a l'amortització dels passius financers, s'aproven
crèdits per a despeses del capítol IX, per import de 473.000.000,-
pessetes.

3. S’aproven  els pressuposts per a l’exercici de 1998 dels
ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, als que fa
referència l’art. 1.b).1 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats
autònomes i empreses públiques i vinculades de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, els estats de despeses i d’ingressos
de les quals pugen a 19.468.498.587 pessetes, que s’hauran
d’executar, de controlar i de liquidar d’acord amb l’establert en la
Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

4. S’aproven  els pressuposts per a l’exercici de 1998 de
les societats anònimes públiques de la Comunitat Autònoma, a què
fa referència l’art. 1.b).2 de l'esmentada Llei 3/1989, els estats de
despeses i d’ingressos de les quals pugen a 1.860.451.000 pessetes,
que s’hauran d’executar, de controlar i de liquidar d’acord amb
l’establert en la mencionada Llei de finances.

Article 2. Finançament dels crèdits.

Els crèdits aprovats en el punt 1 de l’article anterior, per
import de 120.247.475.425,- pessetes, es finançaran:

a) Amb els drets econòmics a liquidar dels capítols I a
VIII durant l'exercici, que es detallen a l’estat d'ingressos del
pressupost de la Comunitat Autònoma i que s’estimen en
118.697.475.425,-pessetes.

b) Amb l'endeutament que es concerti d'acord amb el que
estableix l'art. 18.3 d'aquesta llei.

Títol II. Dels crèdits i de les seves modificacions.

Article 3. 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,  estaran exclusivament
vinculats entre ells:
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- 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.

-  Els crèdits del subconcepte 22200 Telefònica.

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

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

Article 4. Incorporació de crèdits.

1. La Mesa del Parlament incorporarà en la seva secció
pressupostària, 02-Parlament de les Illes Balears, per al 1998 els
romanents de crèdit de l'esmentada secció anulAlats al tancament
de l'exercici anterior.

2. El conseller d'Economia i Hisenda, mitjançant
resolució expressa i amb la limitació del resultat positiu del
romanent líquid de Tresoreria de l'exercici 1997 podrà incorporar
als crèdits inicials de l'exercici 1998 els següents:

a) Els crèdits que s’enumeren en l’article 54 de la Llei
1/1986, de 5 de febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

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.

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 sigui 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 5. Crèdits ampliables i generacions de crèdit.

Per a l'exercici de 1998 i no obstant el caràcter limitatiu
dels crèdits establerts amb caràcter general en l'article 3, es podran
ampliar o generar crèdits, amb el compliment previ de les
formalitats establertes o que s'estableixin, en els casos següents:

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.

c) Els destinats al pagament d'havers del personal, quan
resulti necessari per atendre 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:

- 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 derivin de
l'aplicació de l'article 22 de la Llei 11/1993, de 22 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 16 de la Llei 4/1996, de 19 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per al 1997.

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).
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l) Els destinats a satisfer les despeses per inversions reals
que 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 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 figurin a la secció 32
dels pressuposts.

q) Els crèdits destinats a satisfer les despeses incloses
dins el programa 1266.

r) Els crèdits destinats a satisfer les despeses de l’article
econòmic 26 "Concerts de serveis socials".

s) Els crèdits destinats a satisfer les despeses del
programa 3132, protecció de menors, subconceptes 22710 i
22711.

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 podran minorar les partides pressupostàries els
crèdits de les quals hagin estat dotats mitjançant ampliació, ni
afectaran els dotats per mitjà de crèdit extraordinari o suplement
de crèdit durant l'exercici.

b) No podran realitzar-se transferències de crèdit 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, llevat del cas d'autorització prèvia de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts  del Parlament de les Illes Balears.

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.

Títol III. Normes de gestió del pressupost de despeses

Article 8. 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 de les Illes Balears.

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 de pessetes.

c) Als responsables de les entitats autònomes respectives
pel que fa a les seccions pressupostàries 71, 74 i 75, sempre que la
quantia de cadascuna de les operacions no ultrapassi els 25.000.000
de pessetes.

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

2. S'exceptuen de les limitacions precedents:

a) 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 limitació de quantia, al qual correspondrà exercir totes les
competències administratives que es derivin de la gestió dels crèdits
assignats als programes de les seccions esmentades. 

b) Les operacions relatives a la secció pressupostària 36,
que correspondrà al conseller de la Funció Pública i Interior, sense
limitació de quantia.

c) Les operacions relatives a les despeses de les línies de
subvenció del FEOGA-garantia a què es refereixen el Reglament
(CEE) 729/1970 del Consell, de 21 d'abril,  i altres normes
comunitàries, estatals i autonòmiques concordants i de
desplegament, que correspondran al conseller d'Agricultura, Comerç
i Indústria, amb independència de la seva quantia.  Així mateix, les
competències que aquestes normes atribueixen a altres òrgans
s'entendran com a excepcions respecte de la norma general que
aquest article estableix.

3. El Govern, mitjançant decret, podrà elevar la limitació
fixada en els apartats 1.b) i 1.c) 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 de les Illes Balears,
i sense limitació de quantia.

Article 9. Despeses plurianuals.

1. El nombre d'exercicis a què podran aplicar-se les
despeses regulades en 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: en l'exercici
immediat següent, el 70%; en el segon exercici, el 60%; i en els
exercicis tercer i quart, el 50%.
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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 despeses corresponents a contractes
d'arrendament.

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

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'aigües.

e) Les despeses corresponents a ajuts per a la
rehabilitació del patrimoni arquitectònic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, recollides en el Decret 71/1994, 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.

f) Les despeses corresponents a convenis que es realitzin
o se subscriguin amb entitats sense ànim de lucre, per inversió en
construcció o reforma de centres destinats a acció social.

g) Les despeses corresponents a ajuts i d'altres
aportacions a empreses públiques de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

h) Les despeses corresponents a actuacions de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears finançades, total o
parcialment, amb fons de la Unió Europea.

3. Correspon al conseller d'Economia i Hisenda la
facultat d'autoritzar la imputació de despeses en exercicis futurs,
sense perjudici de les competències en matèria d'execució del
pressupost de despeses que es determinen en l'article 8. 

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. 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 retrà compte al Parlament en la informació trimestral prevista
en l'article 103 de la Llei de finances esmentada.

Article 10. Indisponibilitat.

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 11. De les despeses de personal per al 1998.

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 1998 hauran de ser les corresponents a 1997
d'acord amb 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 1998.

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
1997, d'acord amb 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 General
de l'Estat, per a l'exercici de 1998.

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.

Article 12. D’altres despeses de personal.

1. Malgrat el que disposa l'article anterior, les retribucions
dels 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, hauran de ser
objecte de revisió pel que fa a les especificacions del nou lloc al
qual s'adscriguin.

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

3. 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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4. Els alts càrrecs i el personal funcionari o laboral
dependents de la Administració General de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears 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 qual accedeixin, des
del moment que varen ser nomenats.

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.

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 costs totals del
personal de cada secció de despesa.

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. 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
1997, s'incrementarà en el percentatge a què es refereix l'article
11.2 d’aquesta llei. Aquesta normativa haurà de ser igualment
d'aplicació per al personal eventual al servei de la Comunitat
Autònoma.

3. 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 de
les Illes Balears.

4. Els membres 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 i 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 amb aquesta finalitat. Determinada la
procedència de la indemnització i no fixada la quantia, aquesta
serà de 8.000 pessetes per sessió i dia.

Títol IV. De la concessió d'avals.

Article 16. Avals

1. Al llarg de l'exercici de 1998, la Comunitat Autònoma
podrà concedir avals, amb caràcter solidari i amb renúncia
expressa al benefici d'excusió, directament o a través de les seves
entitats, institucions i empreses, fins a la quantitat total de
3.000.000.000,- pessetes.

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 en l'apartat anterior.

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
en el paràgraf 2 de l'article 76 de l’esmentada Llei de finances.

3. Tots els acords de concessió i de cancel•lació d'avals,
ja hagin estat concedits directament per la Comunitat Autònoma o
per les seves entitats, institucions o empreses, s'hauran de
comunicar 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 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 fets per
l’empresa pública avalada.

Les operacions de derivats financers hauran de ser
prèviament autoritzades per la Tresoreria General de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Article 17. Aval a l'Institut Balear de Sanejament, consorcis
locals, Serveis Ferroviaris de Mallorca i a l'Institut Balear de la
Naturalesa.

Excepcionalment, en l'exercici del 1998, la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears podrà avalar amb caràcter solidari i
amb renúncia expressa al benefici d'excusió, les operacions de
crèdit següents:

1. Per un import de fins a 2.500.000.000 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 seu pressupost.

2. Per un import de fins a 400.000.000 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 dessalinització 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 650.000.000 de pessetes, les que
concedeixin les entitats financeres a Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM).

Les operacions de crèdit a avalar tendran com a objecte
exclusiu el finançament del pla d'inversions de l’ens esmentat que
queda reflectit en el seu pressupost.
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4. Per un import de fins a 500.000.000 de pessetes les que
concedeixin les entitats financeres a l'Institut Balear de la
Naturalesa (IBANAT).

Les operacions de crèdit a avalar tendran com a objecte
exclusiu el finançament del pla d'inversions de l'ens esmentat, el
qual queda reflectit en el seu pressupost.

Títol V. Normes de gestió del pressupost d'ingressos.

Article 18. Operacions de crèdit.

1. El Govern podrà realitzar les operacions de Tresoreria
previstes en els articles 29.1 i 74.b) de la Llei de finances, sempre
que la suma total dels saldos disposats en vigor d'aquelles no
superi el 15% dels crèdits consignats en l'estat de despeses,
autoritzats en l'article 1.1 d'aquesta llei.

2. Les operacions especials de Tresoreria concertades pel
Govern per un 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 en
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 amb la
limitació de no incrementar el saldo viu de l'endeutament al
tancament de l'exercici en més de 1.550 milions pessetes, respecte
del saldo viu a dia 1 de gener de 1998.

Aquest límit serà efectiu al final de l’exercici i es podrà
sobrepassar al llarg d’aquest amb l’autorització prèvia del
conseller d’Economia i Hisenda segons l’evolució real dels
pagaments i dels ingressos durant l’execució del pressupost.

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, en determini les 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 assenyalts 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.

Article 19. Tributs.

1. Augmenten per al 1998 els tipus de gravamen de
quantia fixa de les taxes, prestacions patrimonials de caràcter públic
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 el 1997 el  mateix coeficient que
l'Administració de l'Estat aplicarà per a les seves taxes en l'exercici
de 1998. 

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 a 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 en el paràgraf anterior.

2. S'exceptuen de l'increment de l'apartat anterior les taxes
que s'haguessin actualitzat per normes aprovades el 1997.

Títol VI. De les operacions extrapressupostàries.

Article 20. 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 i 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.

Títol VII. De la intervenció, del control financer i de la
comptabilitat.

Article 21. Tancament del pressupost.

Els pressuposts per a l'exercici del 1998 es tancaran, pel
que fa al reconeixement dels drets i de les obligacions, el 31 de
desembre del 1998.

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.
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Article 22. 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 250.000 pessetes. 

Títol VIII. Relacions institucionals.

Article 23.

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 primera.

Es modifica la redacció dels articles 72, 74.b, 86.a i 98
de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears:

Article 72. Nova redacció:

“1. Els fons dels òrgans i entitats autònomes de la
Comunitat Autònoma se situaran a la Tresoreria General i podran
estar comptablement diferenciats.

Els fons de les empreses públiques de la Comunitat
Autònoma, als quals fa referència l’article 1.b) de la Llei 3/1989,
de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i
vinculades a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, podran
estar situats a la Tresoreria General, en les condicions que es
determinin per ordre del conseller d’Economia i Hisenda, la qual
fixarà també les condicions de gestió dels esmentats fons, que en
cap cas no formaran part de la Tresoreria pressupostària de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També podran formar part de la Tresoreria aquells fons
que de manera expressa hi situïn les empreses públiques i altres
entitats, que es comptabilitzaran a càrrec de comptes
extrapressupostaris, en les condicions que determini el conseller
d’Economia i Hisenda.

2. No obstant això, quan convengui per raó de les
operacions o del lloc en què aquestes s`hagin d’efectuar, es podran
obrir i utilitzar comptes a les entitats de crèdit i d’estalvi
legalment autoritzades per operar a Espanya d’acord amb la
legislació aplicable, amb l’autorització prèvia de la conselleria
d’Economia i Hisenda.

Article 74.b. Nova redacció:

"b) Mitjançant el concert d’operacions financeres
passives, concertades per un termini inferior a 1 any, sempre que
la suma total d’aquestes operacions no sigui superior al 15% dels
crèdits que per a despeses autoritzi el pressupost de la Comunitat
Autònoma en el mateix exercici."

Article 86.a Nova redacció:

"La fiscalització prèvia de tots els actes, documents i
expedients susceptibles de produir obligacions de contingut
econòmic o moviments de fons o valors l'import unitari dels quals
sigui superior al fixat reglamentàriament per cada tipus de despesa.
La fiscalització prèvia dels drets haurà de ser substituïda per la
inherent nota d’intervenció en comptabilitat."

Article 98. Nova redacció:

"Els comptes a què es refereix l'apartat b) de l'article 96
d'aquesta Llei, seran formats per la Intervenció General partint dels
comptes de cadascuna de les empreses públiques dependents de la
Comunitat que hagin de presentar-se al Parlament de les Illes
Balears o al Tribunal de Comptes."

Disposició addicional segona.

Al personal funcionari docent de la Comunitat Autònoma,
ateses les peculiaritats del règim jurídic, retributiu i de condicions
de treball, no se li aplicarà el concepte retributiu establert en el punt
3.a) de l’art. 2 del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es
regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Disposició addicional tercera.

El procediment pressupostari de gestió de les
competències que s’assumeixin en matèria d’ensenyament no
universitari continuarà essent l’establert en la normativa legal i
reglamentària d’origen estatal fins que es dictin les normes pròpies
d’aquesta Comunitat Autònoma, sens perjudici que per ordre del
conseller d’Economia i Hisenda es realitzin les modificacions i
adaptacions a l’esmentat procediment de gestió.

Disposició addicional quarta.

Els costs de personal funcionari docent i no docent i
contractat docent de la Universitat té l’especificació següent per a
la Universitat de les Illes Balears, en milers de pessetes, sense
incloure triennis, Seguretat Social ni les partides que, en aplicació
del Reial Decret 1558/1986, de 28 de juny, i disposicions que el
desenvolupen, s’incorporin al pressupost de la Universitat,
procedent de les institucions sanitàries corresponents, per finançar
les retribucions de les places vinculades. En aquest sentit, la
Universitat de les Illes Balears, podrà ampliar els seus crèdits de
capítol I, fins a les quantitats assenyalades:

Universitat (UIB)
Personal docent funcionari i contractat: 2.688.471
Personal no docent funcionari: 512.741

Disposició addicional cinquena.

La Universitat de les Illes Balears rendirà la liquidació del
pressuposts directament al Tribunal de Comptes i al Parlament de
les Illes Balears a través, si escau, de la Sindicatura de Comptes.

Disposició addicional sisena.

En virtut del que disposa la disposició addicional 3.2 de
la Llei 2/1997, de 13 de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, s'incrementen les tarifes de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports en els conceptes següents:
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ARXIUS DEL REGNE DE MALLORCA

- Lliurament de certificacions de documents:

a) Transcripcions literals:

Per pàgina mecanografiada actual: 250 pessetes.
Per any d'antiguitat: 25 pessetes per cada foli original del

document.

b) Extractes de documents:

Per documents de menys de cent anys: 300 pessetes.

Per documents de més de cent anys: 2.000 pessetes.

c) Diligències de fotocòpies: 250 PTA per pàgina
diligenciada.

- Recerca de documents: 3.300 PTA/hora, encara que el
resultat sigui negatiu.

- Fotografies en color (9x13 i 13x18): 400 PTA la unitat.

D'altres mides: 1.100 PTA la unitat.

- Fotografies en blanc i negre (9x13 i 13x18): 300 PTA
la unitat.

D'altres mides: 1.100 PTA la unitat.

- Diapositives: 400 PTA la unitat.

JUNTA AVALUADORA DE CATALÀ

Tarifa de la matrícula per a les proves corresponents als
certificats de coneixements de llengua catalana per part de la
població adulta no escolaritzada: 1.500 PTA.

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA
DE LES ILLES BALEARS.

PLA 1966

Matrícula lliure Ordinària F.N.1ª F.N.2ª

Concepte PTA PTA PTA

As. grau mitjà 3.750 1.875 gratuïta.

Matrícula oficial

As. grau mitjà 10.040 5.020 gratuïta.

Pla LOGSE

Matrícula lliure Ordinària F.N.1ª F.N.2ª

Obert. exp. 2.500 1.250 gratuïta.

Grau elemental

Curs complet 23.655 11.823 gratuïta.
Assignatura solta 9.855 4.927 gratuïta.
Ampl. matríc. 8.790 4.395 gratuïta.

Grau mitjà

Primer cicle curs 
complet. 32.550 16.275 gratuïta.

Primer cicle assig.
solta. 11.625 5.812 gratuïta.

Segon cicle curs
complet. 36.200 18.100 gratuïta.

Segon cicle assig.
solta. 11.625 5.812 gratuïta.

Tercer cicle curs
complet. 55.805 27.900 gratuïta.

Tercer cicle assig.
solta. 11.625 5.812 gratuïta.

Ampl. matríc. 11.250 5.625 gratuïta.

Altres serveis

- Certificats normals:  250 PTA
- Certificat d'expedient:  500 PTA
- Trasllat d'expedient: 1.000 PTA
- Convalidacions: 1.250 PTA

SERVEIS DE L'ESCOLA NACIONAL DE VELA CALANOVA

Tarifes de la zona portuària esportiva

Amarratges (Usuaris permanents)

Eslora  PTA/any

Fins a 6m 113.500
Fins a 7m 145.000
Fins a 8m 184.000
Fins a 9m 228.500
Fins a 10m 267.900
Fins a 11m 324.800
Fins a 12m 396.700
Fins a 13m 469.800
Fins a 14m 525.000
Fins a 15m 598.500
Fins a 16m 661.000

Amarratges (Usuaris transeünts d'abril a setembre)

Eslora PTA/dia PTA/mes PTA/3mesos.

Fins a 6m 2.500 32.000 65.000
Fins a 7m 2.700 34.000 75.000
Fins a 8m 2.900 38.000 90.000
Fins a 9m 3.100 42.000 121.000
Fins a 10m 3.300 46.000 130.000
Fins a 11m 3.700 57.000 152.000
Fins a 12m 4.100 66.000 175.000
Fins a 13m 5.500 75.000 205.000
Fins a 14m 6.000 90.000 238.000
Fins a 15m 7.400 110.000 290.000
Fins a 16m 7.800 125.000 320.000
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Amarratges (Usuaris transeünts d'octubre a març)

Eslora PTA/dia PTA/mes PTA/3mesos.

Fins a 6m 1.800 20.800 48.000
Fins a 7m 2.000 23.800 54.000
Fins a 8m 2.200 27.000 59.000
Fins a 9m 2.400 29.500 67.000
Fins a 10m 2.600 32.000 81.000
Fins a 11m 2.900 40.000 104.000
Fins a 12m 3.300 46.200 120.000
Fins a 13m 3.700 53.000 144.000
Fins a 14m 4.100 65.000 164.000
Fins a 15m 4.700 80.000 188.000
Fins a 16m 5.500 90.000 213.000

Hivernades en Z.P.E
(Per a embarcacions a partir de 10 metres d'eslora).

Eslora PTA/mes

Fins a 10m 40.000
Fins a 11m 47.000
Fins a 12m 59.000
Fins a 13m 68.000
Fins a 14m 77.500
Fins a 15m 87.000
Fins a 16m 99.000

(Les dates per a hivernades seran de setembre a maig, a
les hivernades no es podran efectuar treballs de neteja de buc,
pintura, etc. Per a qualsevol aclariment acudir a les oficines o bé
al contramestre).

Estades a terra per varades

Els preus per aplicar per aquests conceptes seran els
següents:

69 PTA/m2 i dia (primers cinc dies)
93 PTA/m2 i dia (del 6è al 15è dia)
130 PTA/m2 i dia (més de 15 dies).

Disposició addicional setena.

Les tarifes del Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
queden fixades, a partir de l'1 de gener del 1998, de la manera
següent:

- Subscripció anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.400 pessetes.
- Subscripció semestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.700 pessetes.
- Subscripció trimestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.700 pessetes.
- Exemplar corrent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 pessetes.
- Exemplar endarrerit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 pessetes.
- Anuncis per línia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 pessetes.
- Fotocòpies d'edictes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 pessetes.

- Subscripció al BOCAIB via Internet, amb servei de recerca:

- de gener a desembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 pessetes.
- de febrer a desembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.000 pessetes.
- de març a desembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.000 pessetes.
- d'abril a desembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.000 pessetes.
- de maig a desembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.000 pessetes.
- de juny a desembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 pessetes.
- de juliol a desembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.000 pessetes.
- d'agost a desembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.000 pessetes.
- de setembre a desembre . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.000 pessetes.
- d'octubre a desembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.000 pessetes.
- de novembre a desembre . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 pessetes.
- desembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.000 pessetes.

Aquests preus ja inclouen l'IVA.

Disposició addicional vuitena.

S'autoritza el Govern balear per crear una entitat pública
de les previstes a l'article 1.b). 1 de la Llei 3/1989, d'entitats
autònomes i empreses públiques i vinculades a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, adscrita a la Conselleria de Foment,
la finalitat de la qual serà la gestió del conveni de carreteres que se
subscrigui entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
l'Administració Central. Aquesta entitat autònoma, s'extingirà
obligatòriament en acabar el termini de vigència d'aquest conveni.

Disposició addicional novena.

Es manté l'autorització al Govern balear en relació a la
següent actuació:

L'ampliació de la finalitat institucional de l'empresa
pública Institut Balear de l'Aigua creada en la Disposició
Addicional 1ª de la Llei 11/1989, de 22 de desembre de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 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 les competències en matèria
d'energia, com la planificació energètica, el foment d'energies
renovables i l'eficiència i diversificació energètiques.

Disposició derogatòria.

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

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 1998.

A la seu del Parlament, a 19 de desembre del 1997.
La Secretària Primera:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

(Els quadres que figuren a les pàgines següents se poden consultar
a la versió impressa d’aquest butlletí)
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