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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Núm. 12460
Recurs d’inconstitucionalitat número 6433-2000, promogut pel
president del Govern contra diversos preceptes de la Llei del
Parlament de les Illes Balears 8/2000, de 27 d’octubre, de consells
insulars.
El Tribunal Constitucional, per interlocutòria de 22 de maig actual, ha
acordat aixecar la suspensió dels articles 7.1.3 i 5; 8.1 h) i v), 2 i 3; 9.2 u) i 3; 10.2;
12; 13; 14; 15.1 a) i 2, paràgraf segon; 16.1 i 3;17.2; 18.1; 20.4, 5 i 6, i 22.2 i 3,
de la Llei del Parlament de les Illes Balears 8/2000, de 27 d’octubre, de consells
insulars, en el recurs d’inconstitucionalitat promogut pel president del Govern,
la suspensió de la qual fou acordada per provisió de 19 de desembre de 2000,
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 28 de desembre següent.
Madrid, vint-i-dos de maig de dos mil u.- EL PRESIDENT DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Pedro Cruz Villalón.- Firmat i rubricat.
Que s’insereixi en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
EL SECRETARI GENERAL
(il.legible)
— o —-

21-06-2001

diferència no fos suficient, serien minorats els crèdits del pressupost de despeses
que menys perjudici causin al servei públic, fins a la quantia necessària.
Article 3
El Consell de Govern de les Illes Balears adoptarà els acords necessaris per
concedir les subvencions electorals que pertoquin a cada partit, federació,
coalició o agrupació d’electors, liquidarà les quantitats que, si escau,
corresponguin, i exigirà el reintegrament a la Hisenda Pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears en els casos que les bestretes concedides superin
l’import de la subvenció que finalment hagi correspost a cada grup polític.
Disposició final
Aquesta llei entrarà 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 facinguardar.
Palma, tretze de juny de dos mil u
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Presidència
Antoni Garcías Coll
— o —-

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN
Núm. 12716
Llei 10 /2001 de 13 de juny de crèdit extraordinari per a subvencions
electorals.
EL PRESIDENT DEL GOVERN 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 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 autònoma de
les Illes Balears, estableix que la comunitat autònoma subvencionarà les despeses
electorals d’acord amb les regles que s’hi indiquen i que durant el mes següent
a la tramesa de l’informe del Tribunal de Comptes, el Consell de Govern
presentarà al Parlament de les Illes Balears un projecte de llei de crèdit
extraordinari per l’import de les subvencions que s’hagin d’adjudicar, que es
faran efectives durant els cent dies posteriors a l’aprovació del Parlament.
D’acord amb tot això i de conformitat amb l’informe aprovat pel Ple del
Tribunal de Comptes, en la sessió de dia 20 de juliol del 2000, en relació amb els
ingressos i les despeses electorals dels partits, federacions, coalicions o agrupacions
que han participat en les eleccions al Parlament de les Illes Balears, celebrades
el 13 de juny del 1999, 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
Per atendre l’import de les subvencions que s’han d’adjudicar als partits,
federacions, coalicions o agrupacions d’electors que concorregueren a les
eleccions al Parlament de les Illes Balears celebrades el 13 de juny del 1999,
afavorides per 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 concedides, 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 total de 116.277.504,pessetes, i es crea i es dota la partida pressupostària 11201/G/463D01/00000.
Article 2
El finançament d’aquest crèdit extraordinari es realitzarà mitjançant la
diferència entre el romanent líquid de tresoreria de l’exercici 2000 i les
incorporacions de crèdit realitzades a l’exercici 2001. En el cas que aquesta

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 12740
Correcció d’errades en el Decret 67/2001, de 4 de maig de 2001,
pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les
Illes Balears .
Advertit error a la publicació del Decret 67/2001 ( BOIB núm. 57 de 12
de maig de 2001) i en concret a l’article 19.
Atès l’article 105.2 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, amb la finalitat d’esmenar-lo, es fan les
correccions següents:
A l’article 19 punt 2 on diu:
Són necessitats educatives especials aquelles que presenta determinat
alumnat al llarg del seu procés educatiu, i per les quals el centre escolar organitza
i articula uns suports, amb la finalitat de facilitar-li al màxim el desenvolupament
de les capacitats establertes en els objectius, dins l’entorn comú. Aquestes
necessitats poden ser tant permanents com temporals, i són motivades per
discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, trastorns greus de conducta,
condicions personals associades a “sobredotació”, a història educativa i/o
escolar, a situacions socials, econòmiques o culturals desfavorides.
Ha de dir:
Són necessitats educatives especials aquelles que presenta determinat
alumnat al llarg del seu procés educatiu, i per les quals el centre escolar organitza
i articula uns suports, amb la finalitat de facilitar-li al màxim el desenvolupament
de les capacitats establertes en els objectius, dins l’entorn comú. Aquestes
necessitats poden ser tant permanents com temporals, i són motivades per
discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, trastorns greus de conducta,
condicions personals associades a “altes capacitats / sobredotació”, a història
educativa i/o escolar, a situacions socials, econòmiques o culturals desfavorides.
A l’article 19 punt 6 on diu:
Si un alumne presenta necessitats educatives especials associades a
“sobredotació o a altres capacitats”, es pot flexibilitzar el seu període
d’escolarització, amb l’autorització prèvia de la Conselleria d’Educació i Cultura, fins a un màxim d’un curs durant aquesta etapa.
Ha de dir:
Si un alumne presenta necessitats educatives especials associades a “altes
capacitats / sobredotació”, es pot flexibilitzar el seu període d’escolarització,
amb l’autorització prèvia de la Conselleria d’Educació i Cultura, fins a un màxim
d’un curs durant aquesta etapa.
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Damià Pons i Pons
Conseller d’Educació i Cultura
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Convocatòria: ADMINISTRACIÓ GENERAL CAIB - GRUPS A i B
Illa: MALLORCA

Palma, 12 de juny de 2001
Cos: B01

COS DE GESTIO DE LA CAIB

— o —Llinatges, nom

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D’INTERIOR
Núm. 13064
Resolució del conseller d’Interior, per la qual s’aprova la relació
provisional d’aspirants admesos i exclosos de les oposicions
lliures per a l’ingrés a determinats cossos i escales dels grups A
i B de l’Administració General de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears , convocades per Resolució del conseller d’Interior
de 23 d’abril de 2001 (BOIB núm. 51 EXT, de 30 d’abril de 2001).
D’acord amb el que disposen l’article 10.4 del Decret 27/1994, d’ 11 de
març, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés del personal al servei de la CAIB,
i la base 6.1 de la convocatòria a que es refereix l’encapçalament; vistes les
sol·licituds presentades per les persones interessades, i fent ús de les atribucions
que m’atorga la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la CAIB,

DNI

N.sol-lic

FRANCISCO FORTEZA, ISABEL
78205189
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA
GONZALEZ POL, ANA MARIA
18237473
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA

Minusv

B01367

N

B01108

LLAMBIAS GENOVART, JOSEP
43004142
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA
LLANERAS MATEU, MARIA JOSE
43024201
TAXA INSUFICIENT
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Oposicions
Conselleria d’Interior
RELACIÓ D’EXCLOSSOS
PER ILLES

N

B01398

N

B01344

N

Data:

15/06/01

Convocatòria: ADMINISTRACIÓ GENERAL CAIB - GRUPS A i B
Illa: MALLORCA

RESOLC
Cos: B01
PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos al procés
selectiu per a l’ingrés a determinats cossos i escales dels grups A i B de
l’Administració General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
convocades per Resolució del conseller d’Interior de 23 d’abril de 2001 (BOIB
núm. 51 EXT, de 30 d’abril de 2001), amb expressió del llinatge, nom, DNI i si
estan convocats a la prova específica de català. Aquesta llista, en data d’avui, s’ha
exposat en els taulers d’anuncis de totes les conselleries i en els dels consells
insulars de Menorca i Eivissa.
SEGON.- Aprovar i publicar en el BOIB la llista provisional d’aspirants
exclosos del procés selectiu, amb expressió del llinatge, nom, DNI i causa de l’
exclusió, que s’adjunta com a annex I d’aquesta Resolució.
En tot cas, amb la finalitat d’evitar errors i, si es produeixen, possibilitarne la reparació dins el termini i en la forma escaient, els aspirants comprovaran
no només que no figuren en la llista d’exclosos sinó, a més, que els seus noms
consten en la llista d’admesos pertinent.
TERCER.- Els aspirants exclosos o que no figurin a cap llista, disposaran
d’un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà d’aquesta publicació, per
a l’esmena dels defectes o resoldre la mancança que n’hagi motivat l’exclusió
o omissió.

COS DE GESTIO DE LA CAIB

Llinatges, nom

DNI

N.sol-lic

MAYOL MARTI, M. ESPERANÇA
43053111
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA
MERCADAL VIDAL, JOSÉ LUÍS
43076799
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA

Minusv

B01215

N

B01111

N

MESQUIDA XAMENA, GUILLEM
41397538
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA

B01174

N

MORAGUES ESCUDERO, BEGOÑA
NO APORTA DNI

B01110

N

MORENO ABAD, VANESSA
NO APORTA DNI

43014120

43118841

B01246

N

POMAR LLAMBIAS, GUILLEM
41362020
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA

B01141

N

RIERA OLIVER, JAUME
TAXA INSUFICIENT

37335916

B01340

N

SAEZ FONT, EUGENIO
43081153
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA

B01168

N

Marratxí, 14 de juny de 2001
El conseller d’Interior
Josep. M. Costa i Serra

Convocatòria: ADMINISTRACIÓ GENERAL CAIB - GRUPS A i B
Illa: MALLORCA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Oposicions
Conselleria d’Interior
RELACIÓ D’EXCLOSSOS
PER ILLES

Data:

15/06/01
Cos: C01

COS ADMINISTRATIU DE LA CAIB

Llinatges, nom
Convocatòria: ADMINISTRACIÓ GENERAL CAIB - GRUPS A i B
Illa: MALLORCA
Cos: A01

DNI

N.sol-lic

MAS ROSSELLO, ESTEBAN
43118007
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA

Minusv

C01104

S

COS SUPERIOR DE L ADMINISTRACIO DE LA CAIB

Llinatges, nom
DNI
VIDAL MASSANET, Mª ANTONIA
43090263
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA

N.sol-lic Minusv
A01279
N

Convocatòria: ADMINISTRACIÓ GENERAL CAIB - GRUPS A i B
Illa: EIVISSA - FORMENTERA

GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Oposicions
Conselleria d’Interior
RELACIÓ D’EXCLOSSOS
PER ILLES

15/06/01

Convocatòria: ADMINISTRACIÓ GENERAL CAIB - GRUPS A i B
Illa: MALLORCA
Cos: 000

Cos: B01

Data:

CAP COS

COS DE GESTIO DE LA CAIB
Llinatges, nom

Llinatges, nom
DNI
N.sol-lic Minusv
CARDENAS PEREZ, ISABEL
41456455
B01316
N
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA

RAMIS REAL, CATALINA
NO SOL·LICITA CAP COS

DNI
43071216

N.sol-lic
000001

Minusv
N

