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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 4977
Resolució del conseller de Presidència de 6 de març de 2003, per
la qual es concedeixen les beques del programa TOGA per a la
preparació d’oposicions per accedir a determinades professions
jurídiques, corresponents a la convocatòria 2003
L’Ordre del conseller de Presidència de 26 de març de 2001 (BOIB núm.
39, de 31 de març de 2001) crea el Programa de beques de l’Institut d’Estudis
Autonòmics anomenat TOGA, per a la preparació d’oposicions a determinades
professions jurídiques. Mitjançant la Resolució de 28 de novembre de 2002
(BOIB núm. 145, de 3 de desembre de 2002) es convoquen dues beques per a
l’accés al cos de jutges i fiscals per al l’any 2003. A més, de conformitat amb el
que preveu el punt tercer de la convocatòria, el 14 de febrer de 2003 es va dictar una Resolució per la qual s’ampliava el nombre de beques a tres, perquè
s’havia extingit una de les beques concedides a la convocatòria anterior.
L’article 6 de l’Ordre esmentada estableix que la idoneïtat dels sol·licitants ha de ser avaluada per una comissió de selecció, que ha d’elaborar, segons
l’article 8 de l’Ordre i el punt 9 de la Resolució de convocatòria, una proposta
de resolució.
Atesa la proposta raonada que ha estat formulada per l’òrgan de selecció
el 18 de febrer de 2003, i d’acord amb el punt 9.3 de la Resolució de convocatòria
RESOLC
Primer. Concedir una beca dotada amb 5.400 euros anuals per a la preparació d’oposicions al cos de jutges i fiscals a cada un dels sol·licitants següents:
-

Raquel SOLANO MERINO
Francisca ÁVILA CABALLERO
María SÁNCHEZ-BARCAIZTEGUI GARCÍA-FARIA

Segon. D’acord amb el que estableix el punt 10 de la Resolució de convocatòria, i d’acord amb el model que figura en el seu annex III, els becaris han
d’acceptar formalment la beca en el termini màxim de deu dies des de la notificació de la resolució de concessió.
Tercer. Els efectes econòmics de les beques s’entenen produïts des de l’1
de febrer de 2003.
Quart. Aquesta resolució s’ha de notificar individualment a les persones
esmentades en el punt primer i s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Cinquè. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada en el
termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació. O
bé es pot interposar en primera i única instància un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut
la notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears, en la forma i les condicions previstes a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 7 de març de 2003
El conseller de Presidència
Antoni Garcias i Coll
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voluntàries del personal docent, el següent:
«El Govern de les Illes Balears regularà, per Decret, la creació d’un complement autonòmic de les Illes Balears per compensar econòmicament, i per una
sola vegada, els funcionaris que voluntàriament vulguin acollir-se al règim de
jubilacions establert a la disposició transitòria novena de la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre (jubilació LOGSE).
Segons el principi d’acord de 5 de juliol de 2001, aquest complement
autonòmic de les Illes Balears serà, per a l’any 2002, equivalent a les quantitats
establertes pel Consell de Ministres pel concepte de gratificació extraordinària
per jubilació voluntària LOGSE.
El Govern de les Illes Balears es compromet a multiplicar per 1,5 les
quantitats establertes per aquest concepte a les convocatòries de jubilacions
voluntàries LOGSE de 2003 i 2004.
El Decret que reguli el règim de jubilacions voluntàries dels funcionaris
dels cossos docents no universitaris al servei de la comunitat autònoma tendrà
caràcter de norma específica del personal docent, d’acord amb el que estableixen les lleis 9/1997 i 20/2001, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, pel que fa a la integració del personal docent en la funció pública
de les Illes Balears.»
El Decret 83/2002, de 14 de juny, publicat al BOIB de dia 22 de juny de
2002, dóna compliment al contingut dels paràgrafs primer, segon i quart del
punt sisè, suara transcrit, de l’Acord aprovat pel Consell de Govern de dia 17 de
maig de 2002. Ara el que pertoca és adoptar l’acord que permeti complir el
compromís assumit al paràgraf tercer de multiplicar per 1,5 les quantitats establertes en concepte de complement autonòmic de la gratificació extraordinària
per jubilació voluntària LOGSE, corresponent a les convocatòries de 2003 i
2004.
Es tracta de fer efectiva la contingència establerta per la disposició final
primera del citat Decret 83/2002, que disposa que el Govern de les Illes Balears
podrà, mitjançant el corresponent acord, augmentar l’import del complement
autonòmic esmentat dels anys 2003 i posteriors, amb les limitacions econòmiques establertes per la disposició addicional primera de la Llei 20/2001, de 21
de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.
Aquesta disposició addicional estableix que el complement autonòmic de
la gratificació extraordinària en concepte de jubilació voluntària anticipada no
pot superar el 150% del que disposa la disposició transitòria novena de la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu. I en
conseqüència, el present acord no supera els límits marcats per la Llei 20/2001
de 21 de desembre.
Atès, doncs, el que s’ha exposat, a proposta del conseller d’Educació i
Cultura , i després d’haver estat deliberat a la sessió de dia 28 de febrer de 2003,
aquest Consell de Govern
ACORDA
Primer. L’import del complement autonòmic creat pel Decret 83/2002,
addicional a la gratificació extraordinària que correspon als funcionaris docents
no universitaris que opten a la jubilació voluntària anticipada prevista a la
LOGSE i que compleixen els requisits establerts a la disposició transitòria novena de l’esmentada Llei orgànica, serà, per al funcionariat docent de les Illes
Balears participant en les convocatòries corresponents als anys 2003 i 2004,
igual al resultat de multiplicar per 1,5 la quantia de les gratificacions extraordinàries que, en concepte de jubilació voluntària anticipada, varen establir els
acords del Consell de Ministres de 28 de desembre de 1990 (BOE de 8 de gener
de 1991) i de 6 de març de 1992 (BOE de 14 de març).
Segon. L’import del complement autonòmic addicional a què fa referència l’article anterior s’estableix en funció de l’edat, del cos de pertinença i dels
anys de serveis efectius de cada funcionari i, per als anys 2003 i 2004, és l’indicat a les taules adjuntes de l’annex 1 i de l’annex 2, els quals formen part d’aquest Acord.
Tercer. Es disposa la publicació d’aquest Acord al BOIB a efectes de
publicitat i informació.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 5088
Acord del Consell de Govern de les Illes Balears, de 28 de febrer
de 2003, pel qual s’augmenta l’import del complement autonòmic addicional de les gratificacions extraordinàries previstes a la
Llei orgànica d’ordenació general del sistema educatiu per als
funcionaris docents no universitaris que optin a la jubilació
voluntària anticipada durant els anys 2003 i 2004
Dia 30 d’abril de 2002, la Conselleria d’Educació i Cultura i la totalitat de
les organitzacions sindicals integrants de la Mesa Sectorial d’Educació en
aquell moment, STEI-i, FE-CCOO i FETE-UGT, signaren l’Acord per a la
millora de l’ensenyament públic no universitari i de les condicions de treball del
personal docent. Amb posterioritat, aquest Acord fou aprovat pel Consell de
Govern de les Illes Balears dia 17 de maig de 2002 i publicat al BOIB de dia 8
de juny de 2002.
L’esmentat Acord especifica al punt sisè, corresponent a les jubilacions

Palma, 28 de febrer de 2003
EL PRESIDENT,
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons

6

BOIB

Num. 37

20-03-2003

BOIB

Num. 37

20-03-2003

7

8

BOIB

Num. 37

20-03-2003

BOIB

Num. 37

20-03-2003

9

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 4477
Resolució del 23 de gener de 2003, de la directora general d’Agricultura, per la qual s’estableixen les normes tècniques per a la producció integrada de cítrics, en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
D’acord amb els articles 2 i 6 del Reglament de la denominació genèrica Agricultura Integrada, aprovat mitjançant el Decret 66/1998, de 26 de juny de 1998,
la Direcció General d’Agricultura aprovarà les normes tècniques per a la producció integrada de cada un dels productes objecte d’aquest Reglament;
El Consell de la Denominació Genèrica Agricultura Integrada establí les normes tècniques per a la Producció Integrada de cítrics;
Per tot això,
RESOLC
Article únic
Aprovar les normes tècniques relatives a la producció, manipulació, elaboració, envasat, emmagatzematge, conservació i presentació en el mercat dels cítrics
de producció integrada que figuren com annexes a la present Resolució.
Palma, 23 de gener de 2003
La directora general d'Agricultura
Margalida Estelrich Font

