
que disposen el Decret 54/2002, de 12 d’abril, o la norma que el substitueixi, i
l’article 10.1 de la Llei 24/2006, de 27 de desembre, de pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 3

A l’efecte de retribucions per antiguitat o triennis, es reconeix el dret a la
percepció dels conceptes esmentats que la Sra. Pilar Calatayud Salvado acredi-
ti a les diferents administracions públiques.

Article 4

Aquest nomenament s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma, 20 de juliol de 2007

El president
Francesc  Antich i  Oliver

— o —

Num. 15135
Decret 16/2007, de 20 de juliol, del president de les Illes Balears,
pel qual es nomena personal eventual de la Presidència de les
Illes Balears la Sra. Rosa Júlia Román Quetglas al lloc de feina
d’assessora tècnica de la Presidència del Govern

L’article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa que és personal eventual el
que, en virtut de nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina
considerats de confiança o d’assessorament especial de la Presidència o dels
consellers o les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera, i que
el president o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen lliurement
el seu personal eventual, nomenaments que s’han de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

El Decret 107/1995, de 21 de desembre, disposició vigent que estableix
les normes d’aplicació per al personal eventual, determina que el conseller com-
petent en matèria de funció pública ha de dur a terme els tràmits i les gestions
necessàries per confeccionar la relació de llocs de feina corresponent al perso-
nal eventual de l’Administració de la Comunitat Autònoma perquè sigui apro-
vada posteriorment pel Consell de Govern.

En la relació vigent de llocs de feina de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent al personal eventual, hi consta un
lloc de feina d’assessora tècnica, adscrit a la Presidència del Govern.

Per tot això, dict el següent

DECRET

Article 1

Nomenar la Sra. Rosa Júlia Román Quetglas, amb DNI núm.18.220.299-
K, personal eventual de la Presidència del Govern amb efectes de dia 13 de
juliol de 2007, en el lloc de feina d’assessora tècnica, amb una retribució anual
de 48.791,71€.

Article 2

Als efectes de dietes i indemnitzacions per raó de servei, hi és aplicable el
que disposen el Decret 54/2002, de 12 d’abril, o la norma que el substitueixi, i
l’article 10.1 de la Llei 24/2006, de 27 de desembre, de pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 3

A l’efecte de retribucions per antiguitat o triennis, es reconeix el dret a la
percepció dels conceptes esmentats que la Sra. Rosa Júlia Román Quetglas acre-
diti a les diferents administracions públiques.

Article 4

Aquest nomenament s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma, 20 de juliol de 2007

El president
Francesc  Antich i  Oliver

— o —

Num. 15136
Decret 18/2007, de 23 de juliol, del president de les Illes Balears,
pel qual es nomena personal eventual de la Presidència del
Govern la Sra. Francisca María Morey Fernández al lloc de
feina de secretària de la Presidència del Govern

L’article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa que és personal eventual el
que, en virtut de nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina
considerats de confiança o d’assessorament especial de la Presidència o dels
consellers o les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera, i que
el president o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen lliurement
el seu personal eventual, nomenaments que s’han de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

El Decret 107/1995, de 21 de desembre, disposició vigent que estableix
les normes d’aplicació per al personal eventual, determina que el conseller com-
petent en matèria de funció pública ha de dur a terme els tràmits i les gestions
necessàries per confeccionar la relació de llocs de feina corresponent al perso-
nal eventual de l’Administració de la Comunitat Autònoma perquè sigui apro-
vada posteriorment pel Consell de Govern.

En la relació vigent de llocs de feina de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent al personal eventual, hi consta un
lloc de feina de secretària, adscrit a la Presidència del Govern.

Per tot això, dict el següent

DECRET

Article 1

Nomenar la Sra. Francisca María Morey Fernández, amb DNI
núm.37.336.030-S, personal eventual de la Presidència del Govern amb efectes
de dia 23 de juliol de 2007, en el lloc de feina de secretària, amb una retribució
anual de 30.000,00 €.

Article 2

Als efectes de dietes i indemnitzacions per raó de servei, hi és aplicable el
que disposen el Decret 54/2002, de 12 d’abril, o la norma que el substitueixi, i
l’article 10.1 de la Llei 24/2006, de 27 de desembre, de pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 3

A l’efecte de retribucions per antiguitat o triennis, es reconeix el dret a la
percepció dels conceptes esmentats que la Sra. Francisca María Morey
Fernández acrediti a les diferents administracions públiques.

Article 4

Aquest nomenament s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma, 23 de juliol de 2007

El president
Francesc  Antich i  Oliver

— o —

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 15093

Decret 99/2007, de 27 de juliol, de modificació del Decret
256/1999, de 24 de desembre, pel qual es regula el règim de pre-
cedències dels càrrecs i les institucions públiques de la comuni-
tat autònoma de les Illes Balears en els actes oficials

‘El Decret 256/1999, de 24 de desembre, publicat en el BOCAIB núm. 7,
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de 15 de gener de 2000, va establir la regulació del règim de precedències dels
càrrecs i les institucions públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears
en els actes oficials que es duen a terme en el seu àmbit territorial.  

Aquest Decret va ser objecte del recurs contenciós administratiu núm.
497/2000 interposat per l’Administració General de l’Estat. En aquest recurs la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears va dictar la Sentència 936/2002, de 15 de novembre de 2002, parcial-
ment estimatòria, que va anul·lar el paràgraf segon de l’article 11 del Decret
esmentat. 

Contra aquesta Sentència, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
l’Administració General de l’Estat varen interposar davant el Tribunal Suprem
els corresponents recursos de cassació, sobre els quals ha recaigut la Sentència
de 3 de maig de 2007, la qual declara no procedents els recursos de cassació i,
per tant, declara conforme a dret la Sentència recorreguda. En conseqüència,
s’han de complir, de conformitat amb el que disposa l’article 104 de la Llei de
la jurisdicció contenciosa administrativa, els termes de la Sentència esmentada,
és a dir, la supressió del text del Decret 256/1999 del paràgraf segon de l’article
11.

Per tot això, a proposta del conseller de Presidència, i havent-ho conside-
rat el Consell de Govern en la sessió de 27 de juliol de 2007, 

DECRET

Article únic

Se suprimeix el paràgraf 2 de l’article 11 del Decret  256/1999, de 24 de
desembre, pel qual es regula el règim de precedències dels càrrecs i les institu-
cions públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears. La resta del text
del Decret queda amb la mateixa redacció.

Disposició final

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

Palma, 27 de juliol de 2007

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

— o —

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ

Num. 15048
Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, de 26 de
juliol de 2007, per la qual es dicten les normes per a l’elaboració
dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 2008

L’article 8, apartat b) del text refós de la Llei de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de
juny, estableix que l’òrgan competent per a elaborar i sotmetre a l’acord del
Consell de Govern l’avantprojecte de llei de pressupost generals de la
Comunitat Autònoma és el conseller competent en matèria d’hisenda i pressu-
posts. Així mateix, en l’article 34, estableix que aquest mateix òrgan ha de deter-
minar l’estructura dels pressuposts tenint en compte l’organització del sector
públic autonòmic.

Mitjançant aquesta Ordre es regula l’elaboració de l’Avantprojecte de llei
de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al
2008, la seva estructura, la informació i documentació que han de formalitzar
tots els ens que hi intervenen, així com els terminis que s’han de complir per a
poder sotmetre l’Avantprojecte a l’acord del Consell de Govern dins els termi-
nis establerts en la normativa vigent.

La política pressupostària per al 2008 s’ha d’orientar a donar compliment
dels principis de prudència financera, transparència i d’eficiència en la gestió i
assignació de recursos, d’acord amb la nova estructura de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. A aquests efectes, les polítiques de
despesa han de ser objecte d’una revisió i anàlisi rigorós que permeti fixar amb

precisió la definició dels seus objectius així com les activitats previstes per tal
d’aconseguir-los. Per a cadascun dels objectius, les activitats proposades han de
ser precises, quantificables i conseqüents i, tant els uns com les altres, s’han de
definir en termes que permetin valorar el nivell de resultats obtinguts.

Les actuacions destinades a millorar la prestació de serveis públics essen-
cials com són l’assistència sanitària, l’educació i la protecció social, així com les
mesures per a desenvolupar de manera decidida el transport públic, la protecció
del medi ambient, la recerca, innovació i desenvolupament tecnològic, en espe-
cial en l’àmbit turístic, són els eixos estratègics bàsics de la política pressupos-
tària del Govern de les Illes Balears. A això s’ha de afegir el desenvolupament
efectiu de l’Estatut d’Autonomia, què és una oportunitat per a avançar en l’au-
togovern en benefici dels interessos generals dels ciutadans de les Illes Balears.  

Les dotacions pressupostàries reflectides en la classificació funcional i
dels programes en els quals es concreten els objectius a assolir, s’han d’ajustar
a les directrius de creixement/limitació de la despesa que, oportunament i al
llarg del procés d’elaboració, impartirà aquesta Conselleria, d’acord amb les
previsions econòmiques i la disponibilitat de recursos, establerts en funció dels
corresponents escenaris pressupostaris, del model de finançament autonòmic i
dels compromisos adquirits en exercicis anteriors.

Pel que fa als pressuposts de les empreses públiques, a la disposició final
primera s’autoritza la direcció general competent en matèria de pressuposts a
dissenyar una plantilla única per a la seva elaboració, que substituirà la planti-
lla existent per a les empreses públiques societàries i les taules d’equivalències
individualitzades per a cadascun dels ens de dret públic.

Respecte a les fundacions del sector públic autonòmic, els seus pressu-
posts s’integraran per primera vegada en els pressuposts generals de la comuni-
tat autònoma, d’acord amb l’establert a la disposició transitòria única del Decret
legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. A la disposició final
primera s’autoritza a la direcció general competent en matèria de pressuposts a
adaptar la plantilla per a l’elaboració dels pressuposts de les empreses públiques
a les particularitats de les fundacions del sector públic autonòmic. 

Per tot això, fent ús de les atribucions que em confereixen les normes
vigents, dicte la següent

ORDRE

Article 1 
Àmbit d’aplicació

Els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
en els termes que en cada cas s’estableixen, estaran integrats per:

a) El pressupost del Parlament i dels òrgans estatutaris regulats per
l’Estatut d’autonomia, com també el pressupost de l’Administració de la
Comunitat Autònoma i les seves entitats autònomes.

b) El pressupost del Servei de Salut de les Illes Balears.
c) Els pressuposts de les empreses públiques.
d) Els pressuposts de les fundacions del sector públic autonòmic.

Article 2 
Unitat monetària de pressupostació

El pressupost s’ha d’elaborar tenint com a unitat de compte l’euro,
expressat en unitats, sense cèntims i la totalitat d’informació no numèrica s’ha
d’introduir en català.

Article 3 
Estructura dels pressuposts generals

1. Estructura general de l’estat de despeses dels pressuposts.
Els estats de despeses del Parlament, dels òrgans estatutaris, de

l’Administració de la Comunitat Autònoma i de les seves entitats autònomes i
l’estat de despeses del Servei de Salut de les Illes Balears s’han d’estructurar en
funció de la finalitat o objectiu que es pretén aconseguir amb aquestes, de la dis-
tribució organitzativa de la Comunitat Autònoma, de la naturalesa econòmica de
la despesa i, per a les inversions reals i les transferències corrents i de capital a
corporacions locals, de la distribució territorial.

a) Estructura orgànica: les dotacions econòmiques consignades en els
diversos programes s’han de distribuir, seguint el criteri d’adscripció orgànica,
en seccions, centres gestors i centres de cost, d’acord amb la classificació que
s’estableix en l’annex I d’aquesta Ordre. Amb la finalitat d’aconseguir una con-
solidació directa, les entitats autònomes s’han d’incloure en l’estructura orgàni-
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