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vigència les bases reguladores de subvencions i ajudes públiques, hagin estat
aprovades o no mitjançant disposició reglamentària.
Disposició transitòria quarta
Fins que no es produeixi el desplegament reglamentari que preveu l’article
5 d’aquesta llei, els procediments de concessió de subvencions en l’àmbit propi
de l’acció exterior s’han d’ajustar a les determinacions establertes en les bases
reguladores corresponents.
Disposició derogatòria única
Queden derogades les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que
disposa aquesta llei i, en particular:
a) L’article 33 de la Llei 6/1992, de 22 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma per a l’any 1993.
b) L’article 25 de la Llei 9/1995, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma per al 1996.
Disposició final primera
S’habilita el Govern per dictar les disposicions generals que siguin
necessàries per al desplegament i l’execució d’aquesta llei.
Disposició final segona
Aquesta llei començarà a vigir el primer 1 de gener després d’haver-se
publicat en el 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, vint-i-u de juny de dos mil dos
El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Presidència
Antoni Garcias i Coll
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a pal·liar aquesta circumstància. Entre aquests esforços s’ha d’esmentar la
Convenció de 18 de desembre de 1979, sobre l’eliminació de totes les formes de
discriminació contra la dona, com també les actuacions desenvolupades per la
Unió Europea, de les quals es pot destacar, per l’especificitat en la matèria, la
recomanació del Consell de la Unió Europea, de 2 de desembre de 1996, relativa
a la participació equilibrada de les dones i dels homes en els processos de presa
de decisions.
Malgrat tots els esforços, els progressos són lents i la feble representació
de les dones en els llocs de decisió constitueix una pèrdua per al conjunt de la
societat, que pot impedir que es tenguin plenament en compte els interessos i les
necessitats del conjunt de la població. Així, una participació equilibrada de les
dones i dels homes en els processos de presa de decisions és un requisit
democràtic, i pot generar diferents idees, valors i comportaments en el sentit
d’aconseguir una societat més justa i equilibrada.
L’article 9.2 de la Carta Magna recull rotundament que és tasca de tots
els poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de
l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectives, com també ho és
remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud, i facilitar la
participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, social i cultural.
Els poders públics d’aquesta comunitat autònoma, complint el mandat de
l’article 9.2 de la Constitució, consideren necessària i legítima una intervenció
per via legislativa per minvar aquesta situació d’inferioritat. Així, amb la reforma
de la normativa electoral autonòmica que avui es presenta es pretén, amb una
mesura pionera en l’Estat espanyol però que ja ha estat utilitzada en el dret
comparat europeu, com és el cas de l’Assemblea Nacional Francesa, facilitar al
màxim l’accés igual d’homes i dones al mandat electoral i, per tant, a les funcions
electives.
La reforma consisteix en una modificació puntual de la Llei 8/1986, de
26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma; en concret la modificació
dels articles 16 i 17, amb la finalitat de possibilitar una presència equilibrada
d’homes i dones en les candidatures electorals al Parlament de les Illes Balears,
sense obviar per això el transcendental paper que en aquesta matèria juguen els
partits polítics que, com a vies de la participació política, estructurats i organitzats
de manera democràtica, han d’interioritzar-la i aplicar-la a l’hora de confeccionar
les candidatures corresponents.
La finalitat última d’aquesta reforma és propugnar una vertadera
democràcia de gènere, apostant per una mesura d’acció positiva, que trenqui amb
la dinàmica actual alhora que suposi el revulsiu necessari perquè sigui realitat la
participació equitativa de la dona en la vida política.
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Llei 6/2002 de 21 de juny de modificació de la Llei 8/1986, de 26
de novembre electoral de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

L’article 16 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la
comunitat autònoma de las Illes Balears, passa a tenir la redacció següent:
“Article 16

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS
Sia notori a tots els ciutadans 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

1. En cada circumscripció la junta electoral de zona corresponent és la
competent per a totes les actuacions previstes en relació amb la presentació i
proclamació de les candidatures.
2. Per a presentar candidatures, les agrupacions d’electors necessitaran,
almenys, la firma de l’1% dels inscrits en el cens electoral de la circumscripció.
Cada elector només podrà donar suport a una agrupació electoral.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Constitució espanyola en l’article 1 apartat primer, després de
proclamar l’Estat social i democràtic de dret, propugna com a valors superiors del
nostre ordenament jurídic la llibertat, la igualtat, la justícia i el pluralisme polític.
La igualtat destaca com el primer dels drets recollits en l’extens elenc de
drets i llibertats que preveu el capítol II del títol I de la Constitució. El mateix
article 23, sobre el dret fonamental d’accés als càrrecs i a les funcions públiques
amb els requisits que les lleis assenyalin, suposa una translació clara del principi
d’igualtat reconegut a l’article 14.
L’apreciació del contingut del principi d’igualtat i les seves manifestacions,
tal com ho demostra la jurisprudència del Tribunal Constitucional, ha evolucionat
sensiblement. Així, des de la consideració inicial de la igualtat com la prohibició
de qualsevol tipus de diferència, s’ha passat a considerar el criteri de la
discriminació raonable, amb l’objecte d’avaluar la necessitat d’establir algunes
diferenciacions sobre la base d’uns fets concrets per acabar, finalment, admetent
alguns casos de l’anomenada discriminació positiva.
L’escassa representació de les dones en els òrgans decisoris és, entre
altres coses, el resultat del seu accés tardà a la igualtat cívica i civil, com també
dels obstacles a la realització de la seva pròpia independència econòmica, i de les
dificultats per conciliar la vida professional i la familiar.
Molts han estat i són els esforços internacionals i europeus encaminats

3. La presentació de candidatures s’ha de fer entre el quinzè i el vintè dia
posterior a la convocatòria, mitjançant llistes que han d’incloure tants de
candidats com escons a elegir per cada circumscripció i, a més, tres suplents a les
candidatures d’onze o més diputats i dos a la resta, i n’han d’expressar l’ordre de
col·locació.
4. Per fer efectiu el principi d’igualtat en la participació política, les
candidatures electorals han de tenir una presència equilibrada d’homes i dones.
Les llistes s’integraran per candidats d’un i d’altre sexe, ordenats de forma
alternativa.
5. Devora el nom dels candidats es pot fer constar la condició d’independent
o, en cas de coalicions electorals, la denominació del partit al qual pertany cada
un.
6. No es poden presentar candidatures amb símbols que reprodueixin la
bandera o l’escut de la comunitat autònoma, dels consells insulars o dels
ajuntaments.”
Article 2
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L’article 17 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la
comunitat autònoma de las Illes Balears passa a tenir la redacció següent:
“1. Les juntes electorals de zona han d’inscriure les candidatures
presentades, hi han de fer constar la data i l’hora de la presentació i han
d’expedir un document acreditatiu d’aquest tràmit. El secretari ha d’atorgar un
número correlatiu a cada candidatura, segons l’ordre de presentació, i aquest
ordre s’ha de guardar a totes les publicacions.
2. Tota la documentació s’ha de presentar per triplicat. El primer exemplar
ha de quedar a la junta electoral de zona, el segon s’ha de remetre a la Junta
Electoral de les Illes Balears i el tercer s’ha de retornar al representant de la
candidatura, i s’hi ha de fer constar la data i l’hora de la presentació.”
Disposició derogatòria
Queden sense efecte totes les disposicions de rang igual o inferior que
s’oposin al que disposa aquesta llei.
Disposició final
Aquesta llei començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
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, vint-i-u de juny de dos mil dos
El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Presidència
Antoni Garcias i Coll
— o —Núm. 13340
Llei 7/2002, de 21 de juny per la qual s’autoritza la modificació
del nivell d’endeutament de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a 31 de desembre de 2002 i es modifica la llei 19/2002, de
21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2002.
EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS
Sia notori a tots els ciutadans 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
Determinades zones de les Illes Balears van resultar afectades per
importants danys i pèrdues de diversa naturalesa com a conseqüència de les
tempestes de pluja i vent del mes de novembre del 2001. Davant la necessitat
d’adoptar urgentment un conjunt de mesures pal·liatives i reparadores adequades
a la situació creada que contribuïssin i contribueixin al restabliment de la
normalitat en les zones sinistrades o afectades, el Consell de Govern de les Illes
Balears, en les sessions dels dies 12 i 16 de novembre del 2001, va acordar
l’adopció de diverses actuacions urgents, entre les quals destaca l’aprovació
d’una bestreta de tresoreria per atendre les despeses derivades dels danys produïts
per l’esmentat temporal de pluja i vent, en els termes que preveu l’article 49 de
la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, sense perjudici de la necessitat que posteriorment s’imputi al pressupost,
una vegada tramitat l’oportú expedient de concessió de crèdit.
En aquest sentit, convé advertir que la lletra l) de l’article 4.1 de la Llei
19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2002, ha configurat com a ampliables els crèdits
destinats a satisfer les despeses d’inversió que es derivin de la reposició de danys
causats per catàstrofes naturals, per la qual cosa, certament, es considera adequat
acudir a aquesta figura per dotar pressupostàriament les despeses derivades de
l’esmentat temporal, per tal de permetre una cobertura d’aquestes despeses més
flexible i ajustada a les necessitats reals que puguin manifestar-se al llarg del
present exercici, la quantificació de les quals pot resultar fins i tot major que la
bestreta de tresoreria que s’ha esmentat.
Per altra banda, la Llei general d’estabilitat pressupostària crea per al sector
públic estatal un fons de contingència d’execució pressupostària per un import
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equivalent al 2 per cent del límit de la despesa màxima fixada per l’Estat, el qual
es destinarà a atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en el
pressupost inicialment aprovat. Amb la finalitat de disposar d’un instrument de
característiques similars al creat per l’esmentada Llei per a l’Administració
General de l’Estat, aquesta comunitat autònoma entén que la dotació d’una
reserva pressupostària per al present exercici pot resultar aplicable per atendre
aquelles necessitats per a les quals no hi hagi consignació inicial en els
pressuposts o aquesta consignació resulti insuficient, per la qual cosa es proposa
crear aquesta reserva.
D’acord amb això, i a l’efecte de mantenir l’equilibri pressupostari, així
com el nivell d’inversions previst en els pressuposts per a l’any 2002, es
considera necessari ampliar el límit de l’endeutament que estableix l’article 15.3
de la vigent Llei de pressuposts generals, tenint en compte que, en qualsevol cas,
el volum dels crèdits pressupostaris inicialment consignats per a despeses de
capital continuarà sent molt superior a la nova xifra màxima d’endeutament que
es proposa. Així, el major endeutament que es concertarà al llarg de l’exercici
donarà lloc a la substitució de les fonts de finançament establertes en el
pressupost del 2002 i generarà l’alliberament de recursos ordinaris, ja que el
major grau de finançament de les operacions de capital mitjançant el dèficit
pressupostari permetrà destinar l’excés dels mencionats recursos ordinaris a
finançar altres tipus d’operacions, tal com s’estableix en el punt tercer de l’article
únic d’aquesta llei.
Per tot això, havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de
dia 19 d’abril del 2002, s’autoritza la modificació del nivell d’endeutament de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a 31 de desembre del 2002 i es
modifica la Llei 19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2002.

Article únic
1. Es modifica la xifra límit d’endeutament establerta en el paràgraf primer
de l’article 15.3 de la Llei 19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2002, que queda fixada
en 152.890.000,00 euros, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
2. El límit d’endeutament establert en l’apartat anterior es destinarà a
finançar les inversions previstes en els pressuposts generals de l’exercici 2002 i
les despeses de reconstrucció, reposició i reparació dels danys causats per les
pluges torrencials del mes de novembre del 2001 en les infraestructures d’aquesta
comunitat autònoma, com també les obres de millora de les infraestructures
deficients en aquelles zones no afectades pel temporal però que, en cas de pluges
torrencials similars, aquestes puguin provocar greus conseqüències, qualsevol
altra despesa destinada a reparar les conseqüències del temporal, com ajudes i
subvencions a corporacions locals o a d’altres persones o entitats públiques o
privades, i altres despeses derivades de la gestió administrativa.
3. Es crea un fons de reserva per a contingències amb la finalitat d’atendre
despeses per a les quals no hi hagi consignació inicial en el pressupost general
o aquesta consignació resulti insuficient. Aquest fons es materialitzarà en el
pressupost de despeses mitjançant l’aprovació de modificacions de crèdit per
generació d’ingressos que es finançaran, formalment, a càrrec dels majors drets
reconeguts en el capítol IX de l’estat d’ingressos del pressupost de l’exercici
2002. Correspondrà al conseller d’Hisenda i Pressuposts l’aprovació d’aquestes
modificacions de crèdit.

Disposició addicional
Als efectes establerts en l’article 49 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l’aprovació d’aquesta llei
s’entendrà com l’aprovació de l’expedient de concessió de crèdit a què es refereix
l’esmentat article.

Disposició final primera
S’autoritza la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts per dictar totes les
disposicions que siguin necessàries per desplegar aquesta llei.

Disposició final segona
Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

