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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DEL GOVERN
Núm. 24974
Llei 10/1999 de 23 de desembre, de modificació parcial de la Llei
7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del desenvolupament
tecnològic.
EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS
Sia notori a tots els ciudadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.

LLEI
Exposició de motius
En matèria de recerca i desenvolupament tecnològic, s’ha advertit la
necessitat de retornar al Govern de la Comunitat Autònoma la plenitud de les
facultats d’organització de l’aparell administratiu que li pertoquen d’acord amb
l’Estatut d’Autonomia, per tal de facilitar una actuació més eficaç en l’assoliment
dels seus objectius programàtics.
És oportú, per això, deixar sense efecte els dos apartats de l’article 10 de
la Llei 7/1997, de dia 20 de novembre, de la recerca i del desenvolupament
tecnològic, ja que contenen decisions més pròpies del poder executiu que del
poder legislatiu i condicionen de manera inadequada el disseny orgànic i
funcional de la Secretaria General del Pla Balear de Recerca i Desenvolupament
Tecnològic.
Article únic.
Queda sense contingut l’article 10 de la Llei 7/1997, de 20 de novembre,
de la recerca i del desenvolupament tecnològic.
Disposició final.
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facinguardar.
Palma,a vint-i-tres de desembre de mil nou-cents noranta-nou
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El Conseller de Presidència
Antoni Garcías i Coll
— o —Núm. 24976
Llei 11/1999 de 23 de desembre, de Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’any 2000.
EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS
Sia notori a tots els ciudadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.
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l’aprovació dels pressuposts generals, tot incloent-hi la totalitat de les despeses
i els ingressos del sector públic, com també la consignació de l’import dels
beneficis fiscals que afecten els tributs.
De tot l’anterior, es dedueix directament que la llei de pressuposts no pot
contenir matèries estranyes a la disciplina pressupostària, atès que això suposaria
una restricció il·legítima de les competències del poder legislatiu.
Amb compliment estricte del que s’ha exposat, es fa la llei de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que juntament amb la
Llei de finances, constitueix el marc normatiu al qual s’ha d’ajustar l’activitat
economicofinancera de la Comunitat Autònoma.
Aquesta Llei estableix una sèrie de normes relatives a la gestió
economicoadministrativa del pressupost i al seu control tendents a millorar,
accelerar i dotar de major eficàcia aquesta gestió, com també a aconseguir un
major rigor en l’execució del pressupost. Les novetats més significatives es
refereixen a les qüestions que s’exposen a continuació.
En matèria de vinculació de crèdits, s’exclou la possibilitat que els
destinats al pagament de subvencions amb assignació nominativa en els pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma puguin quedar vinculats, atesa la seva
naturalesa específica, amb altres aprovats amb distinta finalitat.
Amb la finalitat de garantir adequadament el compliment del principi
d’equilibri econòmic territorial, especialment referit a les circumstàncies del fet
insular, com es proclama en l’article 138.1 de la Constitució, aquesta Llei declara
ampliables els crèdits destinats al pagament de les subvencions al transport
marítim interinsular regulades en el Decret 57/1999, de 28 de maig.
A l’assoliment d’una major eficàcia en la gestió respon l’atribució al
conseller d’Educació i Cultura de les competències en matèria d’execució
pressupostària dels crèdits relatius a les despeses dels centres docents públics i
als concerts educatius.
Aquesta mateixa finalitat, que exigeix evitar la repetició innecessària de
tràmits administratius, justifica la introducció d’una norma que atribueix a
l’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa, la competència per dictar
la resolució administrativa que hi dóna lloc, excepte en els casos en què aquesta
competència vengui atribuïda per llei.
Aquesta Llei introdueix una modificació rellevant de la regulació
continguda en lleis de pressuposts anteriors en matèria de despeses plurianuals,
consistent en la reducció de les excepcions a l’aplicació dels límits temporals i
quantitatius establerts amb caràcter general per a aquest tipus de despeses. Es
persegueix amb això un major rigor en el compliment del principi pressupostari
d’anualitat recollit en la Llei orgànica 8/1980, de finançament de les comunitats
autònomes i en la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
La disposició addicional tercera conté una norma sobre el control
financer de la gestió economicofinancera del sector públic autonòmic, el qual
constitueix un instrument eficaç per millorar aquesta gestió.
Cal destacar també les disposicions addicionals vuitena i novena, que fan
referència, respectivament, al finançament de l’exercici de les competències
transferides per la Comunitat Autònoma als consells insulars amb anterioritat al
15 de març de 1995, i a la dotació d’un fons interinsular d’inversions i millora de
serveis.
En matèria de taxes, prestacions patrimonials de caràcter públic i tributs
propis de la Comunitat Autònoma es preveu l’actualització dels tipus de quantia
fixa en funció del creixement de l’índex de preus al consum previst en la Llei de
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2000, i que s’estima en un 2 per 100.
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.

Títol I. De l’aprovació dels pressuposts
LLEI
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Tribunal Constitucional ha establert de forma reiterada que les lleis de
pressuposts tenen una funció específica i constitucionalment definida, que és

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 del 2000, s’aproven
crèdits per a despeses dels capítols econòmics I a VIII per import de
146.710.604.849 pessetes.

