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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DEL GOVERN
Num. 13730
Llei 6/2003, de 8 de juliol, de modificació de la Llei 14/2001, de
29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars
en matèria de serveis socials i seguretat social.
EL PRESIDENT DEL GOVERN 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
El principi de màxima proximitat als ciutadans com a criteri rector de l’exercici de les competències públiques a l’àmbit de les Illes, així com la potenciació d’un model descentralitzat de gestió de serveis socials, varen propiciar
que el Parlament de les Illes Balears aprovàs la Llei 14/2001, de 29 d’octubre,
d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i
seguretat social (BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001).
Aquesta llei fixa, en la seva disposició final segona, el 30 de juny de 2003
com a data d’efectivitat de l’atribució de competències al Consell insular de
Mallorca.
El fet d'haver transcorregut el termini d'un any i mig d'ençà de l'aprovació
de la Llei no ha fet més que evidenciar una sèrie de disfuncions respecte a diversos aspectes, com ara, el cost efectiu de la transferència de competències, calculat per al 31 de desembre del 2000, els costs del personal com a part integrant
dels mitjans que s'han de traspassar, com també els canvis pressupostaris necessaris per reflectir l'efectivitat de la transferència, com ha posat de manifest el
Consell Insular de Mallorca en el seu escrit de 27 de juny d'enguany.
Tot això, unit a les dificultats que comporta qualsevol etapa de transició
entre legislatures, aconsella dur a terme una modificació de la Llei 14/2001, de
29 d'octubre, de manera que, sense cap incidència en el repartiment de competències establert en l'articulat de la Llei, es difereixi la data d'efectivitat de l'atribució de competències al Consell Insular de Mallorca.
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2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 13713
Decret 108/2003, de 5 de juliol, pel qual es ratifica el nomenament del Director General d’Administració i d’Inspecció
Educativa.
El Decret 10/2003, de 4 de juliol, del president de les Illes Balears, pel
qual es modifica el Decret 8/2003, de 30 de juny, pel qual es va establir l’estructura orgànica bàsica de la Vice-presidència i de les conselleries del Govern
de les Illes Balears, ha modificat la denominació i competències de la Direcció
General d’Administració Educativa de la Conselleria d’Educació i Cultura.
Aquesta Direcció General han passat a denominar-se Direcció General
d’Administració i d’Inspecció Educativa.
Havent-se, doncs, modificat la denominació i competències de l’esmentada direcció general, pertoca ratificar el nomenament del seu titular.
Per això, a proposta del Conseller d’Educació i Cultura, prèvia deliberació del Consell de Govern, a la seva sessió de 5 de juliol de 2003
DECRET
Article únic
Es ratifica el nomenament del Sr. Jaume Juan García, com a Director
General d’Administració i d’Inspecció Educativa.
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que es publicarà al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 5 de juliol de 2003
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
El conseller d’Educació i Cultura
Francisco Jesús Fiol Amengual

—o—

3.- D'altres disposicions

Article únic

CONSELLERIA DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Es modifica el darrer incís de la disposició final segona de la Llei 14/2001,
de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de
serveis socials i seguretat social, que queda redactat com es reprodueix a continuació:
"Disposició final segona Data d’efectivitat de l’atribució (…) Aquesta
data és el dia 1 de gener de 2004 per al Consell Insular de Mallorca."
Disposició final
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, amb efectes retroactius a 30 de juny de 2003.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.
Palma, vuit de juliol de dos mil tres
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
La consellera de Presidència i Esports
Mª Rosa Puig Oliver

—o—

Num. 13613
Resolució de la vicepresidenta i consellera de Relacions
Institucionals de dia 4 de juliol de 2003, de delegació de competències i de delegació de firma de determinats documents en la
secretària general de la Conselleria de Relacions Institucionals
L’article 2 del Decret 8/2003, de 30 de juny, del president de les Illes
Balears, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Vicepresidència i
de les conselleries del Govern de les Illes Balears, fixa l’estructura orgànica de
la Conselleria de Relacions Institucionals.
Atès el volum de feina que previsiblement assumirà aquesta Conselleria,
es considera convenient delegar en la secretària general determinades competències pròpies de la consellera de Relacions Institucionals relatives a organització interna, de conformitat amb el que preveuen l’article 25 de la Llei 3/2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Per una altra banda, també es considera convenient delegar en la secretària general de la Conselleria de Relacions Institucionals la firma de documents
comptables i administratius d’autorització i disposició de despeses i de reconeixement d’obligacions, de conformitat amb el que preveu i l’article 31 de la Llei
3/2003, de 26 de març, abans esmentada, i l’article 16 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

