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aplicable el que preveu l'article 58 d'aquesta Llei.

30-12-2004

treball de personal laboral de durada determinada i de personal funcionari interí

Disposició transitòria única
Posada en funcionament de l'Escola
L'Escola Balear d'Administració Pública iniciarà la seva activitat com a
entitat autònoma en el termini màxim de sis mesos comptadors des de la publicació d'aquest Decret.
Disposició derogatòria única
Es deroguen les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que
estableix aquest Decret.
Disposició final primera.
Es faculta el conseller competent en matèria de funció pública per dictar
les normes de desplegament d'aquest Decret, incloent-hi els reglaments de
règim intern de les activitats formatives.
Disposició final segona
Aquesta norma entra en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Marratxí, 23 de desembre de 2004
EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou
El conseller d'Interior,
José María Rodríguez Barberá

—o—
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 23333
Decret 106/2004, de 28 de desembre, de modificació del Decret
54/2002, de 12 d'abril, pel qual es regulen les indemnitzacions
per raó del servei del personal al servei de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Durant el termini de vigència del Decret 54/2002, de 12 d'abril, pel qual
es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s'ha fet palesa l'existència de determinats supòsits susceptibles d'indemnització que no s'hi troben
expressament prevists i que ha donat lloc a diferents interpretacions en l'aplicació d'aquest Decret per part dels centres gestors.
En tot cas, per les característiques peculiars, algunes indemnitzacions són
creditores d'un tractament singularitzat, com ara el cas de les indemnitzacions a
favor del personal encarregat de la correcció de proves d'acreditació del coneixement de català en els procediments selectius per proveir llocs de treball de
personal laboral de durada determinada i de personal funcionari interí, i les
indemnitzacions que han de percebre els treballadors que, de manera habitual,
han d'utilitzar un vehicle particular per tal de dur a terme les funcions pròpies
del seu lloc de treball, i la indemnització corresponent, tot allò sense perjudici
de les normes específiques aplicables al personal estatutari sanitari i al personal
docent, en els termes prevists, respectivament, en la disposició transitòria segona del Decret 54/2002, de 12 d'abril, i en l'Ordre del conseller d'Educació,
Cultura i Esports de 7 de setembre de 1998, la qual es manté vigent.
Per tot això, a proposta conjunta dels consellers d'Economia, Hisenda i
Innovació i d'Interior, d'acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 28 de desembre
de 2004,
DECRET
Article únic.
Modificació del Decret 54/2002, de 12 d'abril, pel qual es regulen les
indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l'Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears
U. S'afegeix un article, l'article 24 bis, al Decret 54/2002, de 12 d'abril, pel
qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la redacció
següent:
«Article 24 bis.
Personal encarregat de la correcció de proves per a l'acreditació del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius per proveir llocs de

Les persones designades per l'Escola Balear de l'Administració Pública
per a la correcció de les proves d'acreditació dels coneixements de llengua catalana en els procediments de selecció de personal laboral de durada determinada
i de personal funcionari interí, amb independència que compleixin o no la condició de personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, tenen dret a percebre la indemnització prevista en l'annex XIV d'aquest Decret.»
Dos. S'afegeix una disposició addicional, la disposició addicional única,
prèviament a la disposició transitòria primera del Decret 54/2002, de 12 d'abril,
pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei
de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:
«Disposició addicional única. Utilització habitual de vehicle particular
1. El personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, sigui quina sigui la naturalesa jurídica de la relació d'ocupació
o de la prestació de serveis i el seu caràcter permanent o temporal, que utilitzi
habitualment un vehicle particular per a l'exercici de les funcions del seu lloc de
treball, té dret a percebre la indemnització regulada en aquesta disposició, sempre que concorrin els requisits següents:
a) Que sigui necessària la utilització habitual d'un vehicle per a l'exercici
de les funcions assignades al lloc de treball corresponent.
b) Que no hi hagi mitjans de transport propis de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears disponibles.
c) Que la utilització del vehicle particular es faci dins l'horari habitual de
treball.
d) Que la utilització del vehicle particular sigui autoritzada expressament
pel secretari general corresponent, segons la dependència del treballador.
No obstant això, no tenen dret a la indemnització regulada en aquesta disposició el personal docent, que s'ha de regir per la normativa específica, i els
membres del Govern de les Illes Balears i els alts càrrecs de l'Administració de
la comunitat autònoma als quals es refereix l'article 2 de la Llei 2/1996, de 19
de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb excepció del personal eventual
a què es refereix la lletra c) de l'apartat 2 de l'esmentat article.
2. El secretari general corresponent ha d'apreciar el caràcter habitual de la
utilització del vehicle particular, que s'ha de fer constar en l'autorització a què
es refereix la lletra d) de l'apartat 1 anterior. En tot cas, s'entén que concorre
aquest caràcter quan l'exercici de les funcions que requereixi la utilització del
vehicle particular ocupi, com a mínim, les dues terceres parts de la jornada setmanal del treballador.
3. La quantia de la indemnització per la utilització de vehicle particular és
l'establerta per quilòmetre recorregut en l'annex XV d'aquest Decret, segons que
es tracti de vehicles automòbils o de motocicletes.
Aquesta quantia compensa les despeses derivades del consum de combustible, l'amortització, el manteniment, les assegurances, els imposts i qualsevol altra despesa derivada de l'ús del vehicle, amb inclusió de les reparacions i
de qualsevol altre dany propi o a tercers en cas de sinistre.
4. No obstant l'anterior, no es percebrà cap indemnització per la part del
recorregut que excedeixi el nombre de quilòmetres corresponents a l'itinerari
més adequat per a la realització del servei.
5. La indemnització regulada en aquesta disposició és incompatible amb
la indemnització a què es refereix l'apartat 3 de l'article 13 d'aquest Decret.»
Tres. S'afegeixen dos annexos, els annexos XIV i XV, al Decret 54/2002,
de 12 d'abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
amb la redacció següent:
«ANNEX XIV
Indemnització per assistència (per sessió i dia) a la correcció de proves per
acreditar el coneixement de català en els procediments de selecció de personal
laboral de durada determinada i de personal funcionari interí (article 24 bis):
51,02 euros.
ANNEX XV
Per quilòmetre amb automòbil
Per quilòmetre amb motocicleta

0,30 euros (50 pessetes)
0,15 euros (25 pessetes) »

Disposició final única
Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i desplegarà efectes des de l'1 de gener de 2004.
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Palma, 28 de desembre de 2004
EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació,
Lluís Ramis de Ayreflor Cardell
El conseller d'Interior,
Josep Maria Rodríguez Barberà

—o—
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 23200
Decret 102/2004, de 23 de desembre, pel qual es fixa el calendari per a l'any 2005 de diumenges i altres festius en què poden romandre oberts, en
l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els establiments comercials sotmesos al règim general d'horaris comercials.
La Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears, estableix, en l'article 20, que els diumenges i festius no són hàbils per
a l'exercici de l'activitat comercial, excepte els autoritzats expressament pel Govern de les Illes Balears, i que el conseller titular de la matèria de comerç és l'òrgan
competent per a autoritzar, anualment, l'activitat comercial en diumenges i festius, amb l'audiència prèvia de les associacions de comerciants, de consumidors i d'usuaris, i de les centrals sindicals reconegudes legalment.
Aquesta Llei, en l'article 11, crea el Consell Assessor de Comerç de les Illes Balears, com a òrgan consultiu del Govern en les matèries regulades per la Llei,
i estableix que ha de tenir representació dels agents econòmics i socials, així com dels consumidors i de les administracions territorials de les Illes Balears.
En execució d'aquestes disposicions legals, es va aprovar el Decret 140/2001, de 14 de desembre, pel qual es regula l'adscripció, la composició i el règim de
funcionament del Consell Assessor de Comerç de les Illes Balears. Aquest Decret, en l'article 3.2.d), preveu, entre les funcions del Consell Assessor, la de ser consultat prèviament a l'establiment del calendari anual pel qual es fixen els diumenges i els dies festius en què els comerços poden estar oberts al públic.
Atès que aquest Decret executa un mandat exprés de l'article 20 de la Llei 11/2001, de 15 de juny, i es limita a fixar unes dates que respecten absolutament
la disposició legal habilitant i que, per tant, no té caràcter normatiu sinó únicament d'acte executiu en aquest cas el dictamen del Consell Consultiu no és preceptiu.
D'acord amb tot això, havent consultat el Consell Assessor de Comerç en la sessió feta dia 14 de desembre de 2004, a proposta del conseller de Comerç,
Indústria i Energia, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 23 de desembre de 2004,
DECRET
Article 1
El nombre de diumenges i altres festius en què poden romandre oberts, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els establiments comercials
sotmesos al règim general d'horaris comercials, d'acord amb el que estableix la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears,
és de vuit per l'any 2005.
Article 2
Aquests dies són els següents:
2 de gener, diumenge
24 de març, Dijous Sant
17 d'abril, diumenge
15 de maig, diumenge
12 de juny, diumenge
15 d'agost, dilluns festiu, Assumpció de Maria
4 de desembre, diumenge
18 de desembre, diumenge
Disposició final
Aquest Decret començarà a vigir dia 1 de gener de l'any 2005.
Palma, 23 de desembre de 2004
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
El conseller de Comerç, Indústria i Energia,
José Juan Cardona

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ
Num. 23301
Resolució del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, de 30 de desembre de 2004, per la qual es publica l'actualització de les bases, els tipus
de gravamen i les quotes tributàries dels tributs propis de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2005
L'article 20 de la Llei 7/2004, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2005, disposa que, per a
aquest exercici, els tipus de gravamen específics o graduals i les quotes fixes dels tributs propis i altres prestacions de caràcter públic de la Hisenda de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s'incrementaran en la quantitat que resulti d'aplicar a la quantitat exigida durant l'any 2004, el coeficient derivat de l'increment de
l'índex de preus al consum de l'Estat espanyol corresponent a l'exercici 2003, increment que, d'acord amb les dades oficials publicades per l'Institut Nacional
d'Estadística, és finalment del 2,6%.

