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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.
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Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facinguardar.

Palma, 21 de juny de 2002
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

Palma, avint-i-u de juny de 2002

El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Hisenda i Pressuposts
Joan Mesquida Ferrando

El conseller de Treball i Formació
Eberhard Grosske Fiol
El conseller d’Economia, Comerç i Indústria
Pere Sampol i Mas

— o —-

— o —-

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Núm. 13073
Decret 87/2002, de 21 de juny, pel qual es nomena el membre
suplent del membre titular de les associacions i organitzacions
que tenguin com a finalitat principal la protecció del medi
ambient del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

En acompliment del que disposa l’article 42 de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears es va dictar la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150, de 9 de desembre), òrgan
col·legiat de caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament
i proposta en matèria econòmica i social de les Illes Balears.

L’article 4 de la Llei esmentada regula la composició d’aquest òrgan i
l’article següent determina que la forma de designació i el nomenament dels seus
membres es farà mitjançant decret del Consell de Govern de les Illes Balears,
després d’haver rebut les propostes i les designacions corresponents. El Decret
70/2001, de 18 de maig, (BOIB núm. 63, de 26-05-2001), va procedir al
nomenament dels membres titulars del Consell, i establí a la seva disposició
addicional única que “El Ple del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
determinarà, si pertoca, el règim de suplències, que serà regulat pel Reglament
d’organització i funcionament.”.

Núm. 13074
Decret 88/2002, de 21 de juny, de modificació del Decret 14/2002,
de dia 1 de febrer, d’ordenació de les competències en matèria de
sanitat i serveis de salut.
La disposició transitòria primera del Decret 14/2002, d’1 de febrer,
assenyala que la gestió econòmica en matèria sanitària i de serveis de salut s’ha
d’atendre, quant a l’estructura, vinculació, execució, control i liquidació dels
crèdits corresponents al SERBASA, inclosos en la Secció 74 dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma, a la normativa economicofinancera i els
procediments establerts per l’Administració de la comunitat autònoma.
La pròpia disposició transitòria es remetia al Reial decret 1478/2001, de
traspàs de funcions i serveis de l’INSALUD per assenyalar el termini de vigència
d’aquest règim econòmic i financer, és a dir, els sis primers mesos de l’any 2002.
La previsió era la d’establir el règim definitiu en aquest termini, la qual cosa no
ha estat possible, i per això es fa necessari prorrogar l’actual fins que s’estableixi
el definitiu.
Per això, a proposta de la consellera de Salut i Consum, i havent-ho
considerat el Consell de Govern, en la sessió de dia 21 de juny de 2002,

DECRET
Article únic

El Reglament d’organització i funcionament del Consell fou aprovat pel
Ple del Consell Econòmic i Social de 25 de setembre de 2001 i aprovat
posteriorment pel Consell de Govern com a Decret 128/2001, de 9 de novembre,
publicat en el BOIB núm. 140, de 22-11-2001. En aquest Reglament, en l’article
12, es defineix un règim de suplències que determina que les organitzacions i
institucions representades en el Consell poden designar per a cada membre titular
un membre suplent, els quals seran designats i nomenats de la mateixa manera
que els titulars. L’organització Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la
Naturalesa (GOB) ha fet la corresponent proposta i designació del membre
suplent del titular designat i nomenat com a conseller per l’esmentada norma.
Per això, a proposta dels consellers d’Economia, Comerç i Indústria, i de
Treball i Formació, i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de 21
de juny de 2002,

Es prorroga la regla primera de la disposició transitòria primera del Decret
14/2002, de dia 1 de febrer, fins que es disposi la inclusió de la Secció 74 dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma dins els crèdits inherents al
traspàs de funcions i serveis de l’INSALUD feta pel Reial decret 1478/2001, de
27 de desembre. En tot cas la Llei de pressuposts generals determinarà el règim
per als anys següents.
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor el dia 1 de juliol de 2002.

Palma, 21 de juny de 2002
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

DECRET
Article únic

Nomenar membre suplent del membre titular del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, a proposta de les associacions i organitzacions que
tenguin com a finalitat principal la protecció del medi ambient, el Sr. Miquel
Àngel March Cerdà, designat pel Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la
Naturalesa (GOB).

Disposició final

Aquest Decret començarà a vigir el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

La consellera de Salut i Consum
Aina Maria Salom i Soler
— o —-

