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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

3.- D’altres disposicions

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

Núm. 14867
Ordre conjunta del vicepresident del Govern de les Illes Balears
i conseller d’Economia, Comerç i Indústria, i del conseller de
Treball i Formació, de 13 de juny de 2001, per la qual es
modifiquen les Ordres de 25 de maig de 2000 i 21 de juliol de 2000,
ordres que regulen la concessió d’ajudes en matèria d’adequació
d’instal·lacions a la normativa de prevenció de riscs laborals a
empreses industrials, comercials i de serveis.

Atès que en compliment de la convocatòria prevista a les ordres abans
esmentades, es varen presentar expedients de subvenció que, una vegada
informats pels tècnics competents, no pogueren ser resolts en les dates previstes
a la convocatòria per causa no imputable als interessats, procedeix obrir un nou
termini perquè es resolguin, es realitzi l’activitat subvencionada i es justifiqui el
pagament de les inversions realitzades.

Per això, en ús de les atribucions legalment conferides, i amb l’informe
previ de la Direcció General de Pressuposts, es dicta la següent

O R D R E

Article 1.
Per als expedients corresponents a la convocatòria d’ajudes del passat

exercici, regulada per l’Ordre núm. 12853, de 25 de maig de 2000 (BOIB núm.
76, de 20 de juny) i la núm. 16493 de data 21 de juliol de 2000 (BOIB núm. 96,
de 5 de agosto), de modificació de l’anterior, que haguessin estat informats
favorablement pels tècnics competents, però que per raons circumstancials, de
caràcter temporal o tècnic, hagués resultat impossible dictar resolució dins del
termini de vigència de l’esmentada ordre, s’ha de dictar resolució durant l’any
2001 amb càrrec a l’exercici econòmic d’aquests, i d’acord amb la normativa de
l’exercici 2000 en tots aquells punts per als quals aquesta ordre no en disposa res
diferent.

Article 2.
La quantia màxima d’aquesta convocatòria serà de deu milions de pessetes

(10.000.000.- Pta.), que s’han de satisfer a la partida 21101/721A01/77069/
00000.

Quan l’import de les sol·licituds de subvenció sigui superior a les quantitats
pressupostades, per concedir-les s’ha de seguir el criteri de número d’ordre de
registre d’entrada dels expedients presentats en la documentació completa. En el
supòsit d’expedients als quals s’hagi de demanar que completin la documentació,
d’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el seu
número d’ordre ha de quedar supeditat a la data en què completin aquesta
documentació.

Article 3.
Les activitats resultants d’aquests expedients s’han de realitzar dins el

període comprès entre el dia 1 de gener de l’any 2000 i els dos mesos següents
a la data de notificació de la corresponent resolució d’aprovació.

Article 4.
Els beneficiaris de les subvencions han de justificar la realització de les

inversions necessàries per a l’adequació de l’empresa a la normativa de prevenció
de riscs laborals, en el termini de dos mesos següents a la data de notificació de
la resolució.

Disposició derogatòria.
Queden derogats els articles de l’Ordre de 25 de maig de 2000 i la

modificació d’aquests, de 21 de juliol de 2000, que es contradiguin amb el que
disposa aquesta.

Disposició final.
Aquest ordre entra en vigor el dia següent a la seva publicació.

Palma, 11 de juliol de 2001

EL CONSELLER DE PRESIDÈNCIA
Antoni Garcias i Coll

— o —-

Núm. 15106
Ordre del conseller de presidència de 2 de juliol de 2001,  per la
qual es despleguen els articles 1 i 11 del decret 256/1999, de 24 de
desembre, sobre el règim de precedències de càrrecs i institucions
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears

El Decret 256/1999, de 24 de desembre, del Consell de Govern de les Illes
Balears, regula el règim de precedències dels càrrecs i de les institucions
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears en els actes oficials.

A l’article 1 d’aquest Decret se’n defineix l’àmbit objectiu i, a aquest
efecte, es determina que l’abast es limita a l’establiment del règim de precedències
dels càrrecs i de les institucions públiques propis de la comunitat autònoma.

D’altra banda, l’àmbit territorial i funcional d’aquesta norma, una vegada
conegut l’abast objectiu, se circumscriu al territori de la comunitat autònoma i
als actes que aquesta organitza, ja que el Decret fa una proclamació expressa de
respecte a les competències i a les funcions reconegudes o atribuïdes per normes
de rang legal.

L’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa fa necessari, d’acord amb el que
ja preveien alguns dels seus articles (article 11.2 i disposició final), un desplegament
que, més en concret, abordi els problemes que pot plantejar l’anomenada
precedència relativa en aquells actes que, tenint per escenari el territori de la
comunitat autònoma i sota l’organització d’aquesta, comptin amb l’assistència
d’autoritats, càrrecs públics i/o personalitats de l’Estat o d’entitats, corporacions
i/o institucions d’aquest, en concurrència amb autoritats, càrrecs públics i
personalitats d’àmbit autonòmic.

En definitiva, convé remarcar que la norma originària adquireix sentit i
legitimació a partir d’un títol de competències autonòmic: «organització, règim
jurídic i funcionament de les seves institucions d’autogovern» que, en la
circumscripció territorial pròpia de la comunitat autònoma i en els actes que
aquesta organitzi, necessitava el desplegament pertinent, ateses la particularitat
d’una matèria tan especial com el règim de precedències i les característiques
d’una comunitat autònoma en la qual, a més de concórrer amb l’Estat, es dóna la
circumstància que determinades institucions de l’Administració local són també
institucions autonòmiques, tal i com ho recullen l’Estatut d’autonomia i la
legislació autonòmica que hi és aplicable.

Així, a proposta de la Direcció General de Relacions Institucionals i fent
ús de les atribucions conferides en la Llei 4/2001, del Govern de les Illes Balears,
dict la següent

ORDRE

Article 1
L’àmbit territorial i funcional, com també l’abast objectiu de les normes

contingudes en el Decret 256/1999, de 24 de desembre, s’ha d’interpretar, per fer-
ne l’aplicació ulterior, en el sentit següent:

a) L’abast objectiu d’aquesta regulació es limita a l’establiment del
règim de precedències dels càrrecs i de les institucions públiques propis de la
comunitat autònoma.

b) L’àmbit territorial i funcional se circumscriu, respectivament, al
territori de la comunitat autònoma i als actes que hi tenguin lloc i que aquesta hagi
organitzat.

Article 2
En desplegament del que estableix l’article 11 del Decret 256/1999, de 24

de desembre, la precedència en els actes inclosos en l’àmbit d’aquest Decret i que
es duguin a terme sota l’organització de la comunitat autònoma, als quals
assisteixin autoritats, càrrecs públics i/o personalitats de l’Estat, com també
entitats, corporacions i/o institucions d’aquest, es determina de la manera
següent:

1. El rei o la reina.
2. La reina consort o el consort de la reina.
3. El príncep o la princesa d’Astúries.
4. Els infants d’Espanya.
5. El president de les Illes Balears.
6. El president del Govern de l’Estat.
7. El president del Congrés dels Diputats.
8.El president del Senat.
9. El president del Tribunal Constitucional.
10. El president del Consell General del Poder Judicial.
11. El president del consell insular de l’illa en què l’acte es dugui a terme.
12. El president del Parlament de les Illes Balears.
13. Els vicepresidents del Govern, segons l’ordre que tenen assignat.
14. Els ministres del Govern, segons l’ordre que tenen assignat.
15. El degà del cos diplomàtic i els ambaixadors estrangers acreditats a

Espanya.
16. Els expresidents del Govern de l’Estat.
17. Els presidents dels consells de govern d’altres comunitats autònomes.
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18. El cap de l’oposició al Congrés dels Diputats.
19. El delegat del Govern a la comunitat autònoma.
20. Els presidents dels altres consells insulars.
21. El batle del municipi en què es dugui a terme l’acte.
22. El cap de la Casa de Sa Majestat el Rei.
23. El president del Consell d’Estat.
24. El president del Tribunal de Comptes.
25. El fiscal general de l’Estat.
26. El defensor del Poble.
27. El vicepresident del Govern de les Illes Balears.
28. Els secretaris d’Estat, segons l’ordre que tenen assignat, i el president

de la Junta de Caps d’Estat Major i els caps d’Estat Major dels exèrcits de Terra,
Mar i Aire.

29. Els vicepresidents de les meses del Congrés dels Diputats i del Senat,
segons l’ordre que tenguin assignat.

30. El president del Consell Suprem de Justícia Militar.
31. El capità general de la Regió Militar, el capità general i comandant

general de la Zona Marítima, el cap de la Regió o de la Zona Aèria i el comandant
general de la Flota, segons l’ordre que tenguin establert.

32. El cap de la Cambra Militar i secretari general de la Casa de Sa Majestat
el Rei.

33. Els consellers del Govern de les Illes Balears.
34. Els expresidents del Govern de les Illes Balears.
35. Els vicepresidents i els secretaris de la Mesa del Parlament de les Illes

Balears.
36. El president i el fiscal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes

Balears.
37. Els portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de les Illes

Balears.
38. El president del Consell Consultiu de les Illes Balears.
39. El síndic de Greuges.
40. El síndic major de Comptes.
41. El president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
42. Els vicepresidents del consell insular de l’illa en què es dugui a terme

l’acte.
43. Els subsecretaris i assimilats, segons l’ordre establert.
44. Els secretaris de les meses del Congrés dels Diputats i del Senat, segons

l’ordre establert.
45. El rector de la Universitat de les Illes Balears.
46. Els encarregats de negocis estrangers acreditats a Espanya.
47. El president de l’Institut d’Espanya.
48. El cap de Protocol de l’Estat.
49. Els diputats del Parlament de les Illes Balears.
50. Els consellers executius del consell insular de l’illa en què es dugui a

terme l’acte.
51. Els diputats i els senadors de la província en què es duu a terme l’acte.
52. El secretari i els vocals del Consell Consultiu de les Illes Balears.
53. El segon i el tercer síndic de Comptes.
54. Els consellers del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
55. Els tinents de batle del municipi en què es dugui a terme l’acte, d’acord

amb l’ordre que tenguin establert.
56. El secretaris generals tècnics, els directors generals i els càrrecs

assimilats de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
57. Els directors generals i els assimilats de l’Administració general de

l’Estat.
58. El president de l’Audiència Provincial de Balears.
59. El governador militar i els caps dels sectors Naval i Aeri.
60. Els consellers no diputats del consell insular de l’illa en què es duu a

terme l’acte.
61. Els directors insulars de l’illa en què es dugui a terme l’acte.62. Els

regidors del municipi en què tengui lloc l’acte.
63. El comandant militar de la plaça, el comandant o ajudant de Marina i

de l’Autoritat Aèria Local.
64. Els representants consulars estrangers.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 2 de juliol de 2001

EL CONSELLER DE PRESIDÈNCIA
Antoni Garcías i Coll

— o —-

CONSELLERIA D’HISENDA I PRESSUPOSTS

Núm. 15118
Acord de Consell de Govern de dia 22 de juny de 2001, de
modificació del article 8 de l’acord de Consell de Govern de dia
19 de desembre de 1995 “acord d’organització de la comptabilitat
i rendició de comptes de les empreses públiques de la CAIB”,
modificat per acord de Consell de Govern de 7 de març de 1996.

L’article 8 de l’Acord de Consell de Govern de 12 de desembre de 1995
“Acord d’organització i rendiment de comptes de les empreses públiques de la
CAIB”, modificat per l’Acord de Consell de Govern de 7 de març de 1996, regula
la gestió de la tresoreria de les empreses públiques incloses en el seu àmbit
d’aplicació.

Amb l’objectiu que aquesta gestió es desenvolupi segons els principis de
qualitat, agilitat i bona gestió financera (eficàcia, eficiència i economia) i amb el
de agilitar i garantir una bona gestió de tots els ens públics, en un marc de
contenció i control pressupostari, es precís modificar l’article 8 de l’Acord de
Consell de Govern de 12 de desembre de 1995.

Per tot això, a proposta del conseller d’Hisenda i Pressuposts, i havent-lo
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 22 de juny de 2001, s’adopta
el següent

ACORD

PRIMER.- Modificar l’article 8 de l’Acord de Consell de Govern de 19 de
desembre de 1995 “Acord d’organització de la comptabilitat i rendició de
comptes de les empreses públiques de la CAIB”, modificat per Acord de Consell
de Govern de 7 de març de 1996.

Article 8. GESTIÓ DE TRESORERIA
1.Correspon a la comunitat autònoma de les Illes Balears, a través de la

Direcció General del Tresor i Política Financera, coordinar i controlar la gestió
de tresoreria de les empreses públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i de les seves operacions financeres; no obstant això, l’esmentat control
no interferirà  en la presa de decisions ni la responsabilitat dels seus òrgans.

2.Amb aquesta finalitat i a partir de l’entrada en vigor d’aquest acord, les
empreses públiques de la comunitat autònoma hauran de complir en la gestió de
la tresoreria les normes següents:

a) Els comptes bancaris es limitaran als següents:
i) Un màxim d’un compte per entitat financera signant del contracte marc

de tresoreria. Aquests comptes tindran la consideració de compte principal.
ii) Comptes vinculats a operacions d’endeutament o a una altra operació

financera.
iii) Compte de caixa.

b) Se sol·licitarà a la Direcció General del Tresor i Política Financera
de la comunitat autònoma de les Illes Balears l’autorització per a l’obertura,
modificació o cancel·lació dels esmentats comptes.

c) Correspondrà a la Direcció General del Tresor i Política Financera
de la comunitat autònoma de les Illes Balears negociar el tipus de compte bancari,
operacions d’endeutament, avals o qualsevol altra operació financera.

Desprès d’aquestes negociacions, la Direcció General del Tresor i Política
Financera emetrà un informe raonat de les ofertes rebudes i proposarà a l’empresa
l’oferta més avantatjosa. No obstant això, correspondrà a l’empresa l’adjudicació
definitiva de l’operació, entre les diferents ofertes rebudes per a la Direcció
General del Tresor i Política Financera.

d) No es podrà realitzar cap de les següents operacions financeres:
i) Operacions de crèdit mitjançant targetes, descoberts en compte corrent,

pòlisses de crèdit, efectes financers, lletres de canvi i pagarés, operacions de
facturatge i arrendament financer, així com qualsevol altre tipus d’operacions
financeres que pugin sorgir i que, a judici de la Direcció General del Tresor i
Política Financera, s’hagin d’incloure en aquest grup.

ii) Operacions de pignoració de dipòsits bancaris, i també préstecs a altres
entitats incloses les publiques.

No obstant això i quan les circumstàncies així ho aconsellin, amb l’acord
previ motivat del Consell d’administració o òrgan equivalent i l’informe favo-
rable de la conselleria de la qual depenguin, es podrà sol·licitar al Consell de
Govern l’autorització perquè la Direcció General del Tresor i Política Financera
negociï qualsevol de les operacions anteriors.

e) Els pagaments que realitzin les empreses públiques hauran
d’adequar-se al criteris següents:

i) Transferència bancària per carregar en el compte principal.
Aquests pagaments es realitzaran mitjançant transferència amb caràcter

mensual. Es podran realitzar transferències amb caràcter excepcional, quan
corresponguin a pagaments per amortitzacions i interessos, obligacions tributàries
i altres amb venciment fix. Totes les transferències s’hauran de comunicar a la
Direcció General del Tresor i Política Financera amb una antelació mínima de 10
dies.

ii) Domiciliacions bancàries amb càrrec al compte principal.


