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1.- Disposicions generals
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Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 5985
Llei 1/2012, de 15 de març, de crèdit extraordinari per a subvencions electorals

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.
Palma, a quince de març de dos mil dotze.

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 48.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:

EL PRESIDENT,
José Ramón Bauzá Díaz
El conseller de Presidència
Antonio Gómez Pérez

LLEI

—o—

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
La Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma
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 subvencions 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 fiscalització de la comptabilitat electoral corresponent a les eleccions al Parlament de les
Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa, que varen
tenir lloc el 22 de maig de 2011, el qual fou aprovat pel Consell de la Sindicatura
el 5 de desembre de 2011, en relació amb els ingressos i les despeses electorals
de partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors que participaven en
les eleccions esmentades, se sotmet a l’aprovació del Parlament aquesta llei de
crèdit extraordinari per atendre les subvencions que s’han d’abonar a les formacions polítiques al·ludides.
Article 1
Import de les subvencions
Per atendre l’import de les subvencions que s’han d’adjudicar a partits,
federacions, coalicions o agrupacions d’electors que concorregueren a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca,
Menorca i Eivissa de 22 de maig de 2011, 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 d’1.719.096,56 euros, amb càrrec a la partida pressupostaria 11201
463D01 48001.00.
Article 2
Finançament
El finançament d’aquest crèdit extraordinari s’ha de fer mitjançant la diferència entre el romanent líquid de tresoreria de l’exercici de 2011, si n’hi ha, i
les incorporacions de crèdit que, si s’escau, s’ hagin fet en l’exercici de 2012.
En el cas que el romanent líquid de tresoreria de l’exercici de 2011 no sigui positiu o en el cas que la diferència esmentada no sigui suficient, s’han de minorar
els crèdits del pressupost de despeses que menys perjudici causin al servei
públic, fins a la quantia necessària.
Article 3
Concessió i reintegrament
El Consell de Govern 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 la Sindicatura de Comptes de fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de
Mallorca, Menorca i Eivissa del 22 de maig de 2011.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 6037
Resolució de la directora general de Recursos Humans de 26 de
març de 2012 per la qual s’aprova i es publica l’adjudicació definitiva de destinacions als funcionaris docents del cos de mestres
que han participat en el concurs de trasllats d’àmbit autonòmic
convocat per la Resolució de la directora general de Recursos
Humans de 31 d’octubre de 2011
Fets
1. Mitjançant la Resolució de la directora general de Recursos Humans de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de 31 d’octubre de 2011, es va
convocar un concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per als funcionaris dels cossos docents prevists en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
2. Mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats
de 23 de gener de 2012, modificada per la Resolució del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats de 9 de febrer de 2012, es varen publicar les plantilles
orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents
als centres públics d’educació infantil i d’educació primària, d’educació especial i d’educació d’adults i als dos primers cursos d’educació secundària obligatòria i als equips d’atenció primerenca. Aquests llocs de feina vacants són els
que, d’acord amb el que determina la base vintena de la convocatòria, s’han
ofert en el concurs de trasllats i en els processos previs convocats per la
Resolució esmentada en el punt anterior.
3. Mitjançant una resolució de la directora general de Recursos Humans
de 21 de febrer de 2012, es va fer pública l’adjudicació provisional de les destinacions del concurs de trasllats i es va obrir un termini per presentar reclamacions i per desistir de participar voluntàriament en el concurs.
4. S’han revisat i resolt les reclamacions presentades, i s’han exclòs del
procediment els concursants voluntaris que han desistit de participar-hi, d’acord
amb el que determina la base vint-i-dosena de la convocatòria.
Fonaments de dret
1. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4
de maig, i suplement en català del BOE núm. 11, de 16 de maig).
2. Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs
de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que
preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i altres procediments
de provisió de places que ha de cobrir aquest personal (BOE núm. 263, de 30
d’octubre, i suplement en català del BOE de la mateixa data).
3. Resolució de la directora general de Recursos Humans de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats de 31 d’octubre de 2011 per la qual es fa
pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per als funcionaris dels cossos docents que preveu la Llei orgànica d’educació (BOIB núm.
167, de 8 de novembre).

