
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 3410

Llei 1/2004 de 19 de febrer, de crèdit extraordinari per a subven-
cions electorals.

EL PRESIDENT 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

La Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autò-
noma de les Illes Balears, estableix que la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de subvencionar les despeses electorals d�acord amb el procediment
previst i que, durant el mes següent a la tramesa de l�informe de la Sindicatura
de Comptes, el Consell de Govern ha de presentar al Parlament de les Illes
Balears un projecte de llei de crèdit extraordinari per l�import de les subven-
cions que s�hagin d�adjudicar, subvencions que s�han de fer efectives durant els
cent dies posteriors a l�aprovació de la llei pel Parlament.

Atès que la Sindicatura de Comptes ha presentat l�informe de fisca-
lització de la comptabilitat electoral corresponent a les eleccions al Parlament
de les Illes Balears del 25 de maig de 2003, informe que el Consell de la
Sindicatura va aprovar el 3 de desembre de 2003, en relació amb els ingressos i
les despeses electorals de partits, federacions, coalicions o agrupacions que par-
ticipaven en les eleccions esmentades, se sotmet a l�aprovació del Parlament
aquesta Llei de crèdit extraordinari per atendre les subvencions que s�han d�a-
bonar a les formacions polítiques al.ludides.

Article 1

Per atendre l�import de les subvencions que s�han d�adjudicar a par-
tits,  federacions, coalicions o agrupacions d�electors que concorregueren a les
eleccions al Parlament de les Illes Balears del 25 de maig de 2003, amb dret a
subvenció electoral, segons el que disposa l�article 29 de la Llei 8/1986, de 26
de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i tenint en
compte les bestretes ja atorgades, es concedeix un crèdit extraordinari en l�estat
de despeses dels vigents pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per un import de 976.650,50 euros, i es crea i dota la partida pres-
supostària 11201 463D01 48001.00 

Article 2

El finançament d�aquest crèdit extraordinari s�ha de fer de confor-
mitat amb el que es preveu en l�article 14 de la Llei 9/2003, de 22 de desembre,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l�any
2004, mitjançant el fons de contingència que s�ha de destinar, quan sigui proce-
dent, a cobrir les necessitats no previstes en el pressupost i que puguin presen-
tar-se al llarg de la seva vigència, i atès que el pagament de les subvencions elec-
torals és una obligació establerta legalment, aquest crèdit extraordinari s�ha de
dotar mitjançant aquest supòsit. 

Article 3

El Consell de Govern de les Illes Balears ha d�adoptar els acords
necessaris per concedir les subvencions electorals que pertoquin a cada partit,
federació, coalició o agrupació d�electors, i ha d�exigir el reintegrament a la
hisenda pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears en els casos que
pertoquin, d�acord amb l�informe de fiscalització de la comptabilitat electoral de
les eleccions al Parlament de les Illes Balears del 25 de maig de 2003 de la
Sindicatura de Comptes.

Disposició final

Aquesta llei entra en vigor 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 facin guardar.

Palma, denou de febrer de dos mil cuatre.

EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou

La vicepresidenta i consellera 
de Relacions Institucionals,
Maria Rosa Estaràs Ferragut
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2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 3670

Resolució del conseller d�Interior per la qual s�aproven la con-
vocatòria i les bases del concurs específic per proveir els llocs de
treball d�assessor/a tècnic/a i de cap del servei de gestió de per-
sonal laboral, adscrits a la direcció general de la Funció Pública
de la conselleria d�Interior

L�article 3 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s�aprova el
Reglament de provisió de llocs de treball i promoció interna dels funcionaris al
servei de l�Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, com a
desplegament dels articles 56 i següents de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la
funció pública, regula la provisió dels llocs de treball i disposa que els procedi-
ments de concurs de trasllats es regiran per la convocatòria corresponent, que
s�ha d�ajustar al que disposa el Decret.

D�altra banda, l�article 18 del Decret 33/1994 disposa que, amb caràcter
excepcional, i només per a places singularitzades, es podran convocar concur-
sos específics, i que la resolució que els convoqui pot establir que aquests con-
cursos constaran de dues fases: una primera fase en què es valoraran els mèrits
de necessària consideració a què fa referència l�article 14 del Decret 33/1994, i
una segona fase que consistirà en la comprovació i valoració dels mèrits espe-
cífics adequats a les característiques de cada plaça, i que s�hauran d�especificar
expressament a la convocatòria.

Així mateix, l�esmentat article 18 disposa que la resolució que convoqui
el concurs ha d�incloure la descripció del lloc de treball que, almenys, com-
prendrà les peculiaritats derivades de la naturalesa de les funcions i la relació de
les principals tasques i responsabilitats que el caracteritzen.

D�acord amb el contingut dels esmentats preceptes i ateses les necessitats
de provisió proposades per la Direcció General de Funció Pública d�aquesta
Conselleria d�Interior,

RESOLC

Primer. Aprovar la convocatòria del concurs específic de trasllats per pro-
veir els llocs de treball d�assessor/a tècnic/a i de cap del Servei de Gestió de
Personal Laboral, a la Conselleria d�Interior, la descripció dels quals figura com
a annex I. 

Segon. Aprovar les bases i el barem de mèrits que han de regir aquesta
convocatòria i que s�adjunten com a annexos II i III, respectivament.

Tercer. Designar els membres de les comissions tècniques de valoració
d�aquesta convocatòria, constituïdes pels membres que s�indiquen a l�annex IV. 

Quart. Designar els membres de la Comissió Tècnica, a l�efecte de la
valoració de la prova específica de coneixements de llengua catalana correspo-
nent al nivell  B, que s�indica a l�annex V, d�acord amb el que preveu l�article 9
del Decret 162/2003, de 5 de setembre, pel qual s�aprova el Reglament que
regula l�exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments de
provisió de llocs de treball de l�Administració de la comunitat autònoma. 

Cinquè. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot inter-
posar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d�Interior, en el termini
d�un mes comptador des de l�endemà de la publicació de la resolució, d�acord
amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el
termini de dos mesos comptadors des de l�endemà de la publicació, d�acord amb
el que disposen els articles 8.2, i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Marratxí, 26 de febrer de 2004

El conseller d�Interior
José M. Rodríguez Barberá 

ANNEX I
DESCRIPCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL
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