
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 14708

Decret 85/2008, d’1 d’agost, de modificació dels Estatuts de l’em-
presa pública Multimèdia de les Illes Balears, SA

Per mitjà del Decret 5/2006, de 27 de gener, es va acordar la constitució
de l’empresa pública Multimèdia de les Illes Balears, SA, i se’n varen aprovar
els Estatuts.

La societat esmentada es va crear mitjançant escriptura pública de data 3
d’abril de 2006, atorgada davant el notari Sr. Raimundo Fortuny Marquès amb
número de protocol 1.261.

Posteriorment, el Decret 5/2006  i els Estatuts de la societat varen ser
modificats pels decrets 15/2006, de 17 de febrer i 24/2008, de 22 de febrer.

L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és l’únic
soci d’aquesta entitat, la qual constitueix, per tant, una societat integrada dins el
sector públic autonòmic de conformitat amb el que disposa l’article 1.3 c) 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, i la resta de legislació con-
cordant.

Doncs bé, la nova Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, estableix un règim jurídic peculiar pel que fa a les relacions contractuals
de les administracions públiques i de la resta de poders adjudicadors amb les
seves entitats instrumentals, sempre que els estatuts o l’instrument jurídic equi-
valent que regeixen aquestes entitats instrumentals prevegin, expressament,
determinats aspectes d’aquest règim jurídic, en els termes que estableix la
mateixa Llei.

D’altra banda, l’article 20.3 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’empreses
públiques i vinculades de la Comunitat Autònoma, estableix que els estatuts d’a-
questes entitats instrumentals han de ser aprovats pel Consell de Govern, la qual
cosa exigeix interpretar que les modificacions estatutàries posteriors també han
de ser aprovades o, millor dit, autoritzades per aquest mateix òrgan de govern
de la Comunitat Autònoma.

Per tot això, a proposta del conseller de Presidència, i havent-ho conside-
rat el Consell de Govern en la sessió de dia 1 d’agost de 2008, s’aprova el
següent

DECRET

Article únic
Modificació dels Estatuts de Multimèdia de les Illes Balears, SA

S’autoritza la modificació dels Estatuts de l’empresa pública Multimèdia
de les Illes Balears, SA, en el sentit d’afegir-hi un nou article, l’article 3 bis, amb
la redacció següent:

Article 3 bis 
Règim de la societat com a mitjà propi instrumental de les administracions
públiques i dels ens instrumentals

1. De conformitat amb el que preveu l’article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, la societat tindrà el caràcter de mitjà
propi de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la
resta d’administracions públiques, com també de tots els ens instrumentals
d’aquestes administracions que, d’acord amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
esmentada s’hagin de considerar com a poders adjudicadors, sempre que es
compleixin les condicions a què es refereix l’apartat 3 següent.

2. A aquests efectes qualsevol de les administracions o entitats esmentades en
l’apartat anterior podrà encarregar a la societat l’execució de qualsevol
actuació material relacionada amb l’objecte social referit en l’article 2 d’aque-
sts Estatuts, sense que, per la seva banda, la societat pugui participar en cap
licitació de contractació pública convocada per aquestes administracions o ens
instrumentals.
La contraprestació a favor de la societat per raó dels encàrrecs de gestió que
rebi d’aquests poders adjudicadors s’haurà d’ajustar a les tarifes aprovades
per l’Administració autonòmica, les quals s’han de calcular en funció dels costs
reals imputables a l’execució dels projectes, tot tenint en compte especialment
la informació que, a aquest efecte, aporti la societat. En tot cas, les tarifes aplic-
ables a cadascun dels encàrrecs s’han d’aprovar amb anterioritat a la formal-
ització dels actes o acords que continguin els encàrrecs, per mitjà d’una res-
olució del conseller competent en matèria d’hisenda.

3. En tot cas, el caràcter de mitjà propi de la societat a què es refereixen els
apartats anteriors exigirà que la societat compleixi els criteris per poder ser
considerada com una entitat del sector públic autonòmic, en els termes que pre-
veu l’article 1.3 c 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, sempre que, a més, el 100% del capital de la societat sigui de titularitat
pública. D’aquesta manera, en el cas que no es compleixin ambdues circum-
stàncies la societat no adquirirà o, si escau, perdrà la seva condició de mitjà
propi instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i de la resta d’administracions públiques i ens instrumentals.

Disposició final única
Efectes

Aquest Decret té efectes a partir de l’endemà d’haver estat publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 1 d’agost de 2008

El president, 
Francesc Antich i Oliver

El conseller de Presidència,
Albert Moragues Gomila

— o —

CONSELLERIA D'ESPORTS I JOVENTUT
Num. 14710

Decret 86/2008, d’1 d’agost, pel qual es despleguen i es regulen
els processos electorals de les federacions esportives de les Illes
Balears

L’article 33.1 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, estableix que correspon als consellers, com a membres del Govern, des-
envolupar l’acció de govern en la seva àrea de responsabilitat.

L’article 9 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes
Balears (d’ara endavant Llei 14/2006) estableix que a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears li correspon l’exercici de les competències que determina
aquesta Llei i la coordinació amb les administracions esportives estatals.

L’article 66 de la Llei 14/2006 disposa que la constitució, el règim jurídic,
les activitats i el funcionament de les federacions esportives s’han de regir per
les disposicions d’aquesta Llei, per les normes reglamentàries que els siguin
d’aplicació i pels seus estatuts i reglaments interns.

Així mateix, l’article 62 de la Llei 14/2006 estableix que en les federa-
cions esportives de les Illes Balears hi ha d’haver, com a mínim: un òrgan de
govern, denominat assemblea general; un òrgan de gestió i administració, que
pot ser de caràcter unipersonal i que coincideixi amb l’òrgan de representació,
o col·legiat, cas en què es denomina junta directiva, i un òrgan de representació,
la titularitat del qual exerceix el president o la presidenta de la federació. D’altra
banda, l’article 65.3 de la Llei 14/2006 determina que l’assemblea general ele-
geix el president o la presidenta d’entre els seus membres per sufragi lliure,
secret i directe.

La disposició final primera de la Llei 14/2006 autoritza el Govern de les
Illes Balears perquè dicti les disposicions reglamentàries necessàries per des-
plegar i aplicar aquesta Llei.   

Atès que el Decret 33/2004, de 2 d’abril, regulador de les federacions
esportives de les Illes Balears estableix que els processos electorals federatius
han de tenir lloc cada quatre anys i que enguany es compleixen aquests respec-
te de les eleccions anteriors, és necessari donar una nova regulació a aquesta
matèria adaptant-la a la nova Llei 14/2006 per tal que les federacions esportives
reconegudes i inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears
puguin dur a terme aquestes eleccions en el termini establert, amb independèn-
cia del desplegament reglamentari posterior que reguli aquestes entitats.

Les novetats que introdueix la Llei 14/2006 —d’una banda, la incidència
particular que es fa en el fet insular, que afecta de manera important tots els sec-
tors esportius i que exigeix una sensibilitat especial de tota la societat, i de l’al-
tra, la novetat que suposa la regulació de les entitats esportives que permeten la
participació de les entitats lucratives, autèntics motors de futur en el món de
l’esport— provoquen la necessitat de donar una nova regulació als processos
electorals federatius. 

Aquesta nova regulació donada per la Llei 14/2006 atorga més autonomia
a les federacions en el sentit que els permet acollir-se al sistema electoral que
decideixin les respectives assemblees generals d’entre els que s’assenyalen al
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llarg de la Llei i que consisteixen en dues opcions. Denominam opció 1 el sis-
tema de representació atribuït als clubs i a altres entitats privades entre les fina-
litats de les quals s’inclogui el foment i la pràctica de l’activitat física i esporti-
va i que estan representats pel president o per la presidenta dels clubs respectius
o per la persona que la junta directiva de les entitats privades hagi designat.
Denominam opció 2 aquella que consisteix en un sistema de representació inte-
grat pels estaments següents: clubs esportius i seccions esportives de les entitats
no esportives de cada federació inscrits en el Registre d’Entitats Esportives,
esportistes, tècnics, jutges o àrbitres i altres col·lectius interessats en l’àmbit
esportiu, d’acord amb les previsions dels estatuts de cada federació.

Perquè la regulació dels processos electorals quedi prou entenedora, s’ha
decidit dividir aquest decret en quatre capítols. El primer regula aspectes de
caràcter general i aplicables a tots els processos electorals, sigui quina sigui la
fórmula triada per cada una de les federacions. En aquest apartat cal destacar
com a novetat introduïda per la Llei 14/2006 la facultat que tenen les assemble-
es de les federacions de decidir si la presidència ha d’assumir les funcions de
gestió i administració, o bé si s’ha de designar una junta directiva i si aquesta ha
de ser designada pel president o per la presidenta o bé per l’assemblea general.
El capítol segon regula els processos electorals de l’opció 1. El capítol tercer fa
referència als processos electorals de l’opció 2. Finalment, el darrer i quart capí-
tol s’ocupa de les situacions en les quals s’aprecia inactivitat de les federacions
en matèria electoral o d’aquells supòsits en els quals les actuacions dutes a terme
son nul·les.

Tanquen aquest projecte de decret: una disposició addicional que regula
situacions excepcionals relatives a la impossibilitat de dur a terme els processos
electorals a causa d’un funcionament intern deficient dels òrgans de govern, de
gestió, d’administració i de representació  de les federacions; dues disposicions
transitòries, la primera en relació amb els processos electorals del període 2008-
2012, i la segona sobre l’assumpció, per part del Comitè Balear de Disciplina
Esportiva, de les funcions en matèria de recursos electorals del Tribunal Balear
de l’Esport, mentre aquest no es constitueixi; una disposició derogatòria, i dues
disposicions finals, la primera que faculta la persona titular de la conselleria
competent en matèria d’esports per dictar les disposicions necessàries per des-
plegar aquest Decret, i la segona que fa referència a l’entrada en vigor d’aquest
Decret.

Per tot això, a proposta del conseller d’Esports i Joventut, després d’haver
consultat les entitats representatives del sector afectat, un cop complert el tràmit
de sol·licitar l’informe preceptiu al Consell Consultiu, i havent-ho considerat el
Consell de Govern en la sessió de dia 1 de d’agost de 2008,

DECRET

Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Convocatòria d’eleccions

1. Les federacions esportives de les Illes Balears han de convocar elec-
cions o promoure’n la convocatòria per constituir les assemblees generals i ele-
gir els presidents respectius i, si escau, els òrgans de govern, d’acord amb el que
disposen l’article 62 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes
Balears, aquest Decret i els estatus respectius de les federacions esportives.

2. La convocatòria dels processos electorals de les federacions esportives
ha de tenir lloc cada quatre anys i ha de coincidir amb l’any olímpic (Jocs
Olímpics d’estiu).

Article 2
Òrgans de les federacions esportives

Les federacions esportives han de tenir, com a mínim, els òrgans següents:

a)Un òrgan de govern, denominat assemblea general.
b)Un òrgan de gestió i administració, que pot ser de caràcter unipersonal

i que coincideixi amb l’òrgan de representació, o col·legiat, cas en què es deno-
mina junta directiva.

c)Un òrgan de representació, la titularitat del qual exerceix el president o
la presidenta de la federació.

Article 3
Assemblea general

1. L’assemblea general és el màxim òrgan de govern d’una federació
esportiva, i els acords d’aquesta vinculen tots els membres.

2. Correspon un vot a cada membre de l’assemblea general. Si un mem-

bre de l’assemblea deixa de ser-ho, no podrà ser substituït per un altre. Si l’as-
semblea perd mes del 50 % dels membres, s’ha de tornar a iniciar el procés elec-
toral.

Article 4
Sistemes de representació

Els estatuts de cada federació esportiva han d’optar per un dels dos siste-
mes de representació que tot seguit es descriuen.

a)Opció 1: clubs esportius i altres entitats privades entre les finalitats
socials de les quals s’inclogui el foment i la pràctica de l’activitat física i espor-
tiva, representats pel president o per la presidenta o per la persona que la junta
directiva d’aquelles hagi designat.

b)Opció 2: diferents estaments esportius, representats mitjançant l’elecció
per sufragi lliure, igual, directe i secret dels components federats de tots els esta-
ments de la modalitat esportiva i entre aquests i, si escau, de les diferents  dis-
ciplines esportives.

Article 5
Configuració de l’assemblea general

Cada federació esportiva ha de determinar el sistema de representació pel
qual opta,  d’acord amb la regulació continguda en aquest Decret.

Article 6
Proporcionalitat per illes en la composició de l’assemblea general 

La distribució dels membres de l’assemblea general per illes s’ha d’esta-
blir en funció del nombre de clubs esportius i entitats privades entre les finali-
tats socials de les quals s’inclogui el foment i la pràctica de l’activitat física i
esportiva, adscrits a cada federació i que compleixin els requisits que s’exposen
a continuació. Els clubs esportius:

a) han d’estar inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes
Balears amb una antiguitat mínima d’un any, comptador des de l’entrada en
vigor d’aquest Decret,

b) han d’estar adaptats a la normativa vigent en matèria esportiva, i
c) han d’haver participat en alguna competició oficial durant el darrer any.

S’entén per participació —a l’efecte d’aquest article— l’organització per
part d’un club o la contribució conjunta amb altres clubs al desenvolupament de
l’organització d’una competició oficial, o bé que l’esportista hagi pres part en
una competició oficial.

Article 7
Competències de l’assemblea general en els processos electorals

Són competències de l’assemblea general, en relació amb els processos
electorals federatius i sens perjudici del desplegament reglamentari posterior en
matèria de federacions esportives, les següents:

a)Aprovar la convocatòria d’eleccions, el reglament, el calendari, les
paperetes i els sobres, com també el cens electoral. 

b)Decidir si el president o la presidenta ha d’assumir totes les funcions de
gestió i administració, com a òrgan unipersonal, o si aquestes funcions s’han
d’encomanar a una junta directiva.

c)Determinar si la competència per designar la junta directiva correspon
al president o a la presidenta o a l’assemblea general. 

d)Elegir el president o la presidenta de la federació d’entre els membres
per sufragi lliure, secret i directe.

e) Elegir, d’entre els membres, els components que han de formar part de
la junta directiva, en el cas que la federació prevegi expressament aquesta forma
d’elecció. També ha de determinar el nombre mínim i el màxim d’integrants,
que no pot ser inferior a cinc ni superior a vint-i-nou, i dels càrrecs que s’hi han
d’ocupar. Els membres de la junta directiva, en el supòsit que aquesta la desig-
ni el president o la presidenta, poden tenir o no la condició d’assembleistes.

Article 8
Documentació electoral

1. Les federacions esportives de les Illes Balears han d’elaborar un regla-
ment electoral, un calendari, un cens i un model de paperetes i de sobres.
Aquesta documentació s’ha de sotmetre a l’aprovació de l’assemblea general
respectiva abans de l’inici del procés electoral corresponent.

2. La junta electoral ha d’elaborar una papereta per votar, que és l’única
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vàlida per emetre el vot, que ha de contenir el nom i els llinatges del candidat o
de la candidata i el club esportiu o entitat privada que representa, i un sobre. La
papereta i el sobre han de portar el segell original de la federació corresponent.

Article 9
La junta electoral

1. L’òrgan de gestió i administració de la federació ha de designar la junta
electoral per sorteig d’entre els membres de l’assemblea general, la qual ha d’es-
tar formada per tres membres titulars i tres suplents. S’ha de procurar que
almenys un dels membres de la junta electoral sigui llicenciat en dret.

2. Els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec
i l’han de constituir formalment en el termini que fixi l’òrgan de gestió i admi-
nistració. En l’acte de constitució han d’elegir el president o la presidenta i el
secretari o la secretària, càrrec que ha d’estendre acta de totes les sessions i dels
acords que prengui la junta electoral amb el vistiplau del president o de la pre-
sidenta. La junta electoral així constituïda ha de mantenir el mandat i les fun-
cions fins que acabi el procés electoral.

3. El càrrec de membre de la junta electoral és obligatori i incompatible
amb la condició de candidat o candidata o de familiar de candidat o candidata,
tant per afinitat com per consanguinitat fins a un tercer grau, i amb la de mem-
bre de la junta directiva. Si es produeix aquesta incompatibilitat o concorre en
l’electe o electa alguna circumstància plenament justificativa de la impossibili-
tat d’exercir el càrrec, l’ha de substituir la persona suplent elegida.

Article 10
Funcions de la junta electoral

La junta electoral té les funcions següents:

a)Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l’as-
semblea general respecte a les llistes electorals d’electors i elegibles.

b)Admetre o refusar les candidatures i proclamar-les.
c)Decidir, a instància de qualsevol membre de l’assemblea o candidat o

candidata o per iniciativa pròpia, sobre qualsevol incident que sorgeixi en el
curs del procés electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la nor-
mativa electoral o que pugui afectar els principis de publicitat, d’igualtat d’o-
portunitats, de llibertat, de no-discriminació i de secret de vot, que han de ser
presents en tot el procés electoral.

d)Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions
que legalment s’estableixin.

e)En general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els mem-
bres de l’assemblea general o els candidats en qualsevol fase del procés electo-
ral. 

Article 11
Mesa electoral

1. Les meses electorals han d’estar compostes per un president o una pre-
sidenta, un secretari o una secretària i un vocal o una vocal titulars i tres
suplents, designats pel president o per la presidenta de la junta electoral, d’en-
tre els assembleistes. El càrrec de membre d’una mesa electoral és obligatori i
incompatible amb la condició de candidat o candidata o familiar de candidat o
candidata, tant per afinitat com per consanguinitat fins a un tercer grau, i amb la
de membre de la junta directiva. Si es produeix aquesta incompatibilitat o con-
corre en l’electe o electa alguna circumstància plenament justificativa de la
impossibilitat d’exercir el càrrec, l’ha de substituir la persona suplent elegida.

2. Com a mínim hi ha d’haver una mesa electoral a cada una de les illes
on l’esport es trobi implantat, d’acord amb els criteris regulats en el reglament
electoral aprovat de cada federació. Si en alguna de les illes sorgeixen proble-
mes per constituir la  mesa electoral per coincidència entre els membres que la
conformen i els que integren el cens electoral, aquestes persones han de sol·lici-
tar el vot anticipat d’acord amb el que disposa l’article 17.4 d’aquest Decret.

Article 12
Reclamacions davant la  Junta Electoral Federativa

Totes les reclamacions davant la junta electoral s’han de fer en un termi-
ni màxim de tres dies després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació, i
la resolució de la junta, que és executiva, s’ha de dictar dins els tres dies
següents, comptadors a partir de l’endemà de la presentació de la reclamació. 

Article 13
Recursos contra els acords de les juntes electorals

Contra els acords de les juntes electorals de les federacions es pot inter-
posar un recurs davant el Tribunal Balear de l’Esport en un termini de tres dies,
comptadors a partir de l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució
de la junta federativa. La resolució esmentada exhaureix la via administrativa.

Article 14 
Procediment electoral

Simultàniament a la convocatòria d’eleccions, la junta directiva s’ha de
dissoldre i s’ha de constituir en junta gestora, la qual només pot realitzar actes
de mera administració i gestió. Si algun membre de la junta gestora presenta la
seva candidatura a la presidència o a qualsevol altre dels càrrecs que integren la
junta directiva de la federació —en el supòsit que l’assemblea general hagi d’e-
legir també la junta directiva, d’acord amb l’opció que la federació hagi triat—
, prèviament n’ha de comunicar la renúncia per escrit a la junta gestora.

Article 15
Termini del procediment electoral

1. Les federacions esportives de les Illes Balears han de convocar els pro-
cessos electorals, en tot cas, abans del 30 de setembre de l’any electoral.

2. Per dur a terme els processos electorals s’estableix un termini màxim
de sis mesos, d’acord amb el calendari electoral aprovat per cada federació. 

Article 16
Cens electoral 

1. El cens electoral s’ha d’elaborar d’acord amb el sistema de representa-
ció que hagi triat cada federació.

2. El cens s’ha d’exposar a la seu de la federació, a tots els locals socials
de què disposi, a les delegacions insulars, si n’hi ha, a la pàgina web federativa
i també al tauler d’anuncis de la direcció general competent en matèria esporti-
va, i s’ha de concedir un termini de tres dies per a possibles reclamacions, les
quals ha de resoldre la junta electoral federativa en el termini de tres dies. Un
cop resoltes les reclamacions formulades o transcorregut el termini per presen-
tar-les sense que se n’hagi presentat cap, el cens esdevé ferm i no s’hi pot pre-
sentar cap tipus d’impugnació durant la resta del procés electoral.

3. El cens electoral ha d’estar distribuït per illes. El criteri de distribució
és el de veïnatge administratiu. 

Article 17
El vot

1. El vot és lliure, personal, directe i secret.

2. La junta electoral ha d’elaborar una papereta per votar, que és l’única
vàlida per emetre el vot, que ha de contenir el nom i els llinatges del candidat o
de la candidata i el club esportiu o entitat privada que representa, i un sobre. La
papereta i el sobre han de portar el segell original de la federació corresponent.

3. No s’admet el vot per delegació.

4. Poden sol·licitar el vot anticipat les persones físiques que actuïn amb
representació acreditada —mitjançant la presentació del poder notarial corres-
ponent atorgat a aquest efecte—  dels clubs esportius o entitats privades que tin-
guin dret a vot. El procediment de vot anticipat s’inicia mitjançant la presenta-
ció de la sol·licitud corresponent, que ha d’efectuar la persona interessada. La
sol·licitud s’ha de presentar davant la Direcció General d’Esports del Govern de
les Illes Balears o davant els corresponents departaments d’esports del consells
insulars. A la sol·licitud, signada per la persona interessada, s’hi ha d’adjuntar la
documentació següent:

- DNI original en vigor i còpia per acarar.  
- Llicència federativa en vigor i de l’any o la temporada anterior, original

i còpia.
- Manifestació degudament acreditada del motiu de la sol·licitud.

El termini per presentar la sol·licitud s’exhaureix vint-i-cinc dies abans de
la data fixada per a la votació en el calendari electoral federatiu ratificat per la
Direcció General d’Esports. L’horari de presentació d’aquestes sol·licituds és de
9 h a 12 h del matí, de dilluns a divendres. En el termini de deu dies, la Direcció
General d’Esports ha d’examinar i comprovar la documentació presentada. Si es
considera correctament formalitzada la sol·licitud, la Direcció General
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d’Esports ho ha de comunicar tant a la persona interessada com a la junta elec-
toral federativa corresponent. En el supòsit que la sol·licitud presenti deficièn-
cies, s’ha de requerir la persona interessada perquè les esmeni, i aquesta dispo-
sa de tres dies per atendre el requeriment. Si transcorre aquest termini sense que
la persona interessada esmeni les deficiències requerides, es té per desistida la
seva sol·licitud. 

5. Un cop confirmada la sol·licitud de vot anticipat a la persona interessa-
da, aquesta l’ha de presentar davant la Direcció General d’Esports, amb el sobre
i la papereta corresponent al seu vot, abans del cinquè dia anterior al previst per
a l’elecció.

6. La Direcció General d’Esports ha de trametre tots els vots rebuts i la
documentació adjunta a la junta electoral federativa corresponent, abans de les
14 hores del dia hàbil immediatament anterior al dia previst per a les eleccions.

7. Un cop finalitzada la votació ordinària, el president o la presidenta de
la mesa electoral ha de comprovar amb el cens corresponent que la relació d’e-
lectors que han votat personalment no coincideix amb cap dels vots emesos anti-
cipadament i comunicats per la Direcció General d’Esports. En haver realitzat
aquestes comprovacions, el president o la presidenta de la mesa electoral ha
d’introduir els vots anticipats, un per un, a l’urna. Si es comprova que un mateix
elector o una mateixa electora ha votat anticipadament i en persona, es conside-
ra nul el vot anticipat.

Article 18
Admissió de candidatures

1. Les candidatures s’han de presentar a la seu de la federació, o a les seus
de les diferents delegacions insulars de les federacions, si n’hi ha, dirigides a la
junta electoral i amb els documents que acreditin que s’acompleixen els requi-
sits dels articles 25 i 34 d’aquest Decret, d’acord amb el sistema de representa-
ció que hagi triat la federació.

2. Els candidats no han d’haver incorregut en cap sanció que els inhabili-
ti per exercir un càrrec federatiu, malgrat que no s’hagi executat la sanció.

3. La junta electoral ha d’acordar l’admissió o no de les candidatures en
el termini de tres dies hàbils des que es presentin. Contra l’acord de la junta elec-
toral es pot interposar un recurs davant el Tribunal Balear de l’Esport en el ter-
mini de tres dies hàbils des que s’hagi notificat o des que la reclamació s’en-
tengui tàcitament desestimada per no haver-se dictat una resolució expressa en
el termini establert.

Article 19
Requisits per ser candidat o candidata a president o presidenta de

les federacions

Els requisits per poder ser candidat o candidata a president o presidenta de
les federacions esportives de les Illes Balears són:

a)Tenir el veïnatge administratiu a les Illes Balears.
b)Ser major d’edat.
c)Tenir la condició d’assembleista.
d)No haver incorregut en cap sanció imposada per l’òrgan competent que

l’inhabiliti per a aquest càrrec. 
e)No ocupar càrrecs polítics lligats directament a l’esport en l’àmbit local,

insular, autonòmic, nacional o internacional.
f)Tenir ús ple dels drets civils.

Tot i que no tinguin la condició d’assembleista, en el cas que la federació
triï l’opció 1 de l’article 4, els presidents i la resta de membres de la junta direc-
tiva de cada federació es poden presentar a la reelecció, sempre que hagin ocu-
pat, com a mínim durant l’any anterior a la convocatòria d’eleccions, un càrrec
en el si de la junta directiva.

Article 20
Escrutini i proclamació de membres electes

1. Un cop finalitzada la jornada electoral, la mesa ha d’iniciar l’escrutini
de tots els vots emesos i ha de proclamar electes els candidats, d’acord amb el
sistema de representació triat i regulat a l’article 4 d’aquest Decret.

2. La junta electoral federativa ha de trametre a la direcció general com-
petent en matèria esportiva la relació d’assembleistes electes o nats, d’acord
amb l’opció triada i un cop resoltes les reclamacions possibles.

3. En el cas que no s’hagin presentat reclamacions davant la junta electo-
ral federativa o en cas que se n’hagin presentat i s’hagin desestimat, aquesta ha
de trametre a la direcció general competent en matèria d’esports un certificat del
secretari o de la secretària de la junta electoral federativa amb el vistiplau del
president o de la presidenta que acrediti la proclamació dels candidats.

4. La direcció general competent en matèria esportiva, un cop assabenta-
da del resultat de les reclamacions presentades davant la junta electoral federa-
tiva, en el supòsit que se n’hagin presentat, o assabentada que no se n’ha pre-
sentat cap, ha de ratificar el president electe o la presidenta electa. A partir de la
notificació de la ratificació, el president o la presidenta, o la junta electoral, si
n’és el cas, disposa d’un termini de deu dies naturals, comptadors des de l’en-
demà de la jornada electoral, per comunicar a la direcció general competent en
matèria esportiva la composició de la junta directiva que hagi designat o que
l’assemblea general hagi elegit. La direcció general ha d’ordenar la inscripció
dels presidents i de les juntes directives en el Registre d’Entitats Esportives de
les Illes Balears i la publicació d’aquests en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears

Article 21
Candidatura única

Si només es presenta o resta vàlida una única candidatura, no s’ha de fer
l’acte de la votació i la junta electoral federativa n’ha de donar compte a la
direcció general competent en matèria esportiva perquè el director general o la
directora general proclami el nou president o la nova presidenta, o la junta direc-
tiva, si n’és el cas. 

Article 22
Manca de candidats a la presidència

1. En cas que no es presenti cap candidat o candidata a president o presi-
denta, la junta gestora, en el termini de tres mesos, ha de convocar noves elec-
cions.

2. Si en aquest cas tampoc no es presenten candidats, la junta gestora dis-
posa novament de tres mesos per establir la convocatòria. Si durant aquest perí-
ode tampoc no sorgeix cap candidat o candidata, esdevindrà president o presi-
denta aquella persona que ho sigui del club, o de l’entitat privada, més antic
(quant a inscripció) i adaptat a la normativa vigent, o la persona que designi
d’entre els membres de l’òrgan directiu corresponent.

Capítol II
Sistema de representació per clubs i altres entitats privades

Article 23
Configuració de l’assemblea general

1. Tenen la condició d’assembleistes, en el supòsit del sistema de repre-
sentació per clubs i altres entitats privades entre les finalitats socials de les quals
s’inclogui el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva, el president o la
presidenta, o la persona que el club o l’entitat privada designi d’entre els mem-
bres de l’òrgan directiu corresponent, la qual cosa s’ha d’acreditar mitjançant la
presentació del poder notarial corresponent a aquest efecte.

2. El nombre màxim de membres de l’assemblea general és igual al de
clubs i d’entitats privades que figurin en el cens electoral i el mínim és de 5 en
el supòsit que la federació esportiva corresponent tingui menys de 100 llicències
vigents. Si té més de 100 llicències, el nombre mínim d’assembleistes és de 16. 

Article 24
Procediment electoral

En el supòsit que la federació esportiva hagi triat el sistema de represen-
tació per clubs i altres entitats privades entre les finalitats socials de les quals
s’inclogui el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva, la junta directi-
va de cada federació ha d’elaborar tota la documentació electoral prevista en
aquest Decret i ha de convocar l’assemblea general per dur a terme l’elecció dels
òrgans de govern.

Article 25
Electors i elegibles

1. Tots els assembleistes tenen la condició d’electors i elegibles, i ho són
el president o la presidenta, o la persona que el club o l’entitat privada entre les
finalitats socials de les quals s’inclogui el foment i la practica de l’activitat físi-
ca i esportiva, designi, la qual cosa s’ha d’acreditar mitjançant la presentació del
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poder notarial corresponent a aquest efecte.

2. No són elegibles les persones que hagin estat condemnades o inhabili-
tades, mitjançant una resolució administrativa o una sentència judicial fermes,
per exercir càrrecs públics o federatius, encara que no s’hagin executat. Aquesta
limitació no és d’aplicació un cop complerta la sanció o la condemna.

Article 26
Cens electoral

Les federacions esportives que hagin triat el sistema de representació
regulat en aquest capítol han de confeccionar el cens electoral, en el qual ha de
figurar el nom de les persones físiques que representin cada un dels clubs o enti-
tats privades.

Article 27
Presentació de candidatures

1. El termini per presentar candidatures s’obre el mateix dia que es fa la
convocatòria  d’eleccions i es manté obert durant quinze dies naturals. 

2. Les candidatures es poden presentar individualment per a cada càrrec o
en llistes tancades.

3. Les federacions esportives que hagin optat pel sistema de representació
regulat en aquest capítol han d’haver decidit prèviament si elegeixen únicament
el president o la presidenta o bé si elegeixen també la resta de càrrecs de la junta
directiva, si n’hi ha. Aquesta elecció l’han de fer els assembleistes entre aquests
mateixos. En el primer cas, únicament han de presentar candidatura els presi-
dents o les persones que representin els clubs esportius o les entitats privades,
amb l’acreditació adient. En el segon cas, la federació ha d’haver decidit prè-
viament si l’elecció de la junta directiva és competència de la presidència o bé
de l’assemblea general. Un cop decidit això, també se n’ha d’especificar el sis-
tema d’elecció: o bé per presentació de candidatures individuals per a cada
càrrec, o bé per llista tancada. 

Article 28
Admissió de candidatures

Les candidatures han d’estar avalades per un mínim del 25 % d’assem-
bleistes en aquells casos en què la federació hagi optat pel sistema de represen-
tació regulat en aquest capítol. Els assembleistes només poden avalar una sola
candidatura. 

Article 29
Escrutini i proclamació de membres electes

1. S’ha de proclamar president electe o presidenta electa la candidatura
que hagi obtingut més vots vàlids. Si es produeix un empat entre dues o més
candidatures, cal fer una nova votació entre els empatats el setè dia següent, als
mateixos llocs, hora i condicions. En el supòsit que es repeteixi l’empat, s’ha de
proclamar la candidatura que representi el club amb data d’inscripció més anti-
ga.

2. Un cop transcorregut el termini de presentació d’impugnacions contra
el desenvolupament del procés electoral o, si se n’han presentat, un cop resoltes
aquestes per la junta electoral federativa en primera instància o pel Tribunal
Balear de l’Esport en segona instància, el president o la presidenta o el secreta-
ri o la secretària de la junta electoral han de presentar a la Direcció General
d’Esports una còpia acarada de l’acta de proclamació de la candidatura electa,
així com a l’Assemblea Balear de l’Esport i a la federació espanyola correspo-
nent. 

Capítol III
Sistema de representació per estaments

Article 30
Estaments amb representació a l’assemblea general

Són estaments amb representació a l’assemblea general de les federacions
esportives que hagin optat pel sistema de representació regulat en aquest capí-
tol, els següents:

a)Els clubs esportius, les seccions de clubs esportius i les seccions espor-
tives de les entitats no esportives de cada federació inscrits en el Registre
d’Entitats Esportives de les Illes Balears.

b)Els esportistes.

c)Els tècnics.
d)Els jutges o els àrbitres.
e)Altres col·lectius interessats en l’àmbit esportiu d’acord amb les previ-

sions dels estatuts de cada federació.

Article 31
Configuració de l’assemblea general

1. Tenen la condició d’assembleistes, en el supòsit del sistema de repre-
sentació regulat en aquest capítol, les persones representants de cada un dels
diferents estaments esportius, regulats en l’article anterior, elegits per sufragi
lliure, igual, directe i secret pels components federats de tots els estaments de la
modalitat esportiva i entre aquests i, si escau, de les diferents disciplines espor-
tives.

2. El nombre màxim de membres de l’assemblea general és de 80 i el
mínim és de 5 en el supòsit que la federació esportiva corresponent tingui menys
de 100 llicències vigents. Si té més de 100 llicències, el nombre mínim d’as-
sembleistes és de 16. 

Article 32
Proporcionalitat dels estaments en la composició de l’assemblea gen-

eral

1. La representació dels diferents estaments a l’assemblea general s’ha
d’ajustar a les proporcions que s’indiquen a continuació.

a)Clubs esportius: entre el 40 % i el 60 %.
b)Esportistes: entre el 25 % i el 40 %.
c)Tècnics: entre el 10 % i el 15 %.
d)Jutges o àrbitres: entre el 5 % i el 10 %.
e)Altres col·lectius interessats: fins al 5 %, si n’és el cas.

2. Quan, d’acord amb les peculiaritats d’una federació esportiva de les
Illes Balears, no hi hagi algun dels estaments esportius, la totalitat d’aquesta
representació s’ha d’atribuir proporcionalment a la resta i el repartiment s’ha de
fer de manera que no se superi el percentatge màxim establert.

3. Els percentatges resultants no poden superar el màxim total dels mem-
bres que integren l’assemblea.

4. Els percentatges resultants iguals o inferiors a 0,50 % no computen i
acreixen l’estament immediatament anterior d’acord amb l’ordre establert en
l’apartat 1 d’aquest article. Els que superin el 0,60 % s’entendran com una per-
sona representant, sempre que no se superi el màxim de membres de l’assem-
blea.

5. Si el càlcul del percentatge resulta igual o inferior a 0,50 %, s’ha de
prendre el nombre sencer inferior, i si resulta superior a 0,50 %, s’ha de prendre
el nombre sencer immediatament superior. Tots els càlculs s’han de fer amb dos
decimals.

Article 33
Procediment electoral

1. Correspon al conseller o a la consellera competent en matèria esportiva
convocar els processos electorals, regular-los i determinar el període perquè es
duguin a terme mitjançant una resolució que s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

2. El president o la presidenta de la federació ha de presentar als membres
de l’assemblea general, convocats a aquest efecte, el reglament, el cens, el
model de paperetes i sobres i el calendari electoral previst en l’article 8 d’aquest
Decret, per tal que aquest òrgan l’aprovi. En aquesta sessió s’ha d’aprovar la
convocatòria d’eleccions.

3. Una vegada aprovada tota la documentació electoral s’ha de trametre
aquesta i l’acta de la sessió, per duplicat, a la direcció general competent en
matèria esportiva perquè pugui examinar-la i ratificar-la. No es poden iniciar els
processos electorals fins que la direcció general competent en matèria esportiva
no ratifiqui i segelli el reglament, el calendari i el cens electoral referit a l’esta-
ment de clubs, per a la qual cosa disposa d’un termini de vint dies. En el cas que
s’hi apreciïn deficiències s’ha de concedir a la junta directiva un termini de
quinze dies per esmenar-les.

Article 34
Electors i elegibles
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1. Tenen la condició d’electors i elegibles les persones representants de
cada un dels estaments esportius, regulats a l’article 30 d’aquest Decret, elegits
per sufragi lliure, igual, directe i secret pels components federats de tots els esta-
ments de la modalitat esportiva i entre aquests i, si escau, de les diferents disci-
plines esportives. No obstant això, els estaments d’esportistes, de jutges o àrbi-
tres, de tècnics, i d’altres col·lectius interessats han de complir, a més del requi-
sit de la majoria d’edat, els que s’exposen a continuació.

- Esportistes: tenir llicència en vigor i que l’hagin obtinguda, com a
mínim, l’any anterior.

- Jutges o àrbitres: tenir la condició reconeguda per la federació respecti-
va, sigui quina sigui la seva categoria, amb llicència vigent, obtinguda com a
mínim l’any anterior.

- Tècnics: disposar de la titulació de qualsevol categoria i de llicència en
vigor,  obtingudes com a mínim l’any anterior.

- Altres col·lectius interessats: disposar de llicència federativa, obtinguda
com a mínim l’any anterior.

2. El vot de les persones que pertanyen a aquests estaments és personal,
indelegable i intransferible. 

3. L’estament de clubs esportius, ha de complir, a més, els requisits
següents:

- Estar degudament inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes
Balears amb una antiguitat mínima d’un any i adaptat a la legislació vigent.

- Haver desenvolupat alguna activitat de competició o promoció de l’es-
port durant l’any anterior, comptador des de l’entrada en vigor d’aquest Decret. 

4. La representació dels clubs i de les seccions esportives de les entitats
no esportives correspon al president o a la presidenta o a la persona que aques-
tes entitats designin d’entre els membres de l’òrgan directiu corresponent, mit-
jançant poder notarial a aquest efecte. 

5. No són elegibles les persones que hagin estat condemnades o inhabili-
tades, mitjançant una resolució administrativa o una sentència judicial fermes,
per exercir càrrecs públics o federatius, malgrat no s’hagin executat. Aquesta
limitació no és d’aplicació un cop complerta la sanció o la condemna.

Article 35
Cens electoral

Les federacions esportives han de confeccionar el cens electoral. Aquest
ha d’estar dividit per estaments i ha de contenir les dades següents de cada inte-
grant: nom, llinatges, edat, DNI i número de llicència. Respecte de l’estament
de clubs, hi ha de figurar el nom del club, el número de registre i el domicili, i
el nom i el DNI de la persona que el presideixi o representi.

Article 36
Presentació de candidatures

1. El termini per presentar candidatures s’obre el mateix dia que es fa la
convocatòria  d’eleccions i es manté obert quinze dies naturals. 

2. Les candidatures es poden presentar individualment per a cada càrrec o
en llistes tancades.

3. Les federacions esportives regulades en aquest capítol han de realitzar
les eleccions en dues sessions: la primera per a la designació d’assembleistes i
la segona perquè aquests elegeixin el president o la presidenta de la federació
d’entre els assembleistes. Igualment, s’ha d’haver decidit prèviament si l’òrgan
de representació ha de ser unipersonal o col·legiat. L’elecció s’ha de fer d’acord
amb allò que s’ha establert en l’article 17.2 d’aquest Decret.

Article 37
Admissió de candidatures

Les candidatures que es presentin han d’estar avalades per un mínim del
10 % de l’estament corresponent o bé per 50 membres de l’estament en qüestió.

Article 38
Paperetes electorals i emissió del vot

1. Les federacions esportives han de confeccionar la documentació elec-
toral d’acord amb el que disposa l’article 8 d’aquest Decret. Les paperetes han
d’anar encapçalades amb el segell original de la federació i amb la denominació
de l’estament en qüestió, i han de contenir el nom i els llinatges dels candidats
a l’assemblea general proclamats com a tals. Igualment, el sobre, a més del
segell original de la federació, també ha de portar l’estament en qüestió.

2. Els candidats que pertanyen a dos o més estaments i que compleixen les
condicions exigides per a això únicament poden presentar candidatura en repre-
sentació d’un sol estament i exercir el seu dret de vot, únicament, en relació amb
l’estament en què figuren com a candidats.

3. Els votants que no són candidats i que pertanyen a dos o més estaments
únicament poden atorgar el seu vot a un d’aquests. La mesa electoral, en el
moment de la votació, ha de comprovar aquest fet. Si malgrat això la persona
votant vota a favor de dos o més estaments, tots els vots emesos per aquest es
consideraran nuls. 

4. Igualment, poden sol·licitar el sistema de vot anticipat regulat a l’arti-
cle 18.4 d’aquest Decret, les persones físiques federades que pertanyin als esta-
ments d’esportistes, de tècnics, de jutges o d’àrbitres i si escau, d’altres col·lec-
tius, amb dret a vot.

Article 39
Escrutini i proclamació de membres electes

1. Els candidats més votats en la primera sessió de l’assemblea general es
proclamaran assembleistes fins que ocupin el total de les places que correspo-
nen a cada estament. Si es produeix un empat entre dues o més candidatures,
preval la designació del candidat o de la candidata amb llicència federativa més
antiga.

2. A la segona sessió de l’assemblea s’ha de proclamar president electe o
presidenta electa el candidat o la candidata que hagi obtingut més vots vàlids
d’entre els assembleistes. Si la federació ha decidit la designació de la junta
directiva per part del president o de la presidenta s’acaba l’elecció. A partir d’a-
quest moment, el president o la presidenta disposa d’un termini de deu dies
naturals per designar els membres de la junta directiva i assignar-los el càrrec,
de la qual cosa n’ha de fer publicitat mitjançant el tauler d’anuncis de la fede-
ració o de la pàgina web, si en té. Així mateix, un cop designats els membres de
la junta directiva, el president o la presidenta n’ha de comunicar la composició
al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears, a l’Assemblea Balear de
l’Esport i a la federació espanyola corresponent.

3. Així mateix, i en el supòsit que la federació hagi optat perquè l’assem-
blea general elegeixi la junta directiva, també s’han de proclamar la resta dels
càrrecs d’aquesta, si es tracta d’una llista oberta. Si es presenta una llista tanca-
da, s’ha de proclamar electa la candidatura completa que hagi obtingut la majo-
ria de vots. En ambdós casos, la junta electoral ha de presentar una còpia acara-
da de l’acta de proclamació de la candidatura electa al Registre d’Entitats
Esportives de les Illes Balears, així com a l’Assemblea Balear de l’Esport i a la
federació espanyola corresponent, en el termini de deu dies naturals comptadors
des de l’endemà de la jornada electoral.

Capítol IV
Manca de convocatòria o nul·litat d’actuacions del procés electoral

Article 40
Manca de convocatòria o nul·litat d’actuacions del procés electoral

1. En el supòsit de manca de convocatòria d’eleccions en el termini pre-
vist en l’article 15 d’aquest Decret o de nul·litat d’actuacions del procés electo-
ral, la direcció general en matèria esportiva nomenarà una junta gestora forma-
da pels cinc presidents o les persones que aquests designin —d’entre els mem-
bres de l’òrgan directiu corresponent— dels cinc clubs més antics (quant a ins-
cripció) i adaptats a la normativa vigent.

2. En el supòsit que la federació no arribi al nombre mínim de clubs esta-
blerts en el punt anterior, la  composició de la junta gestora s’ha de fer de mane-
ra proporcional al nombre de clubs que integren el cens electoral.

3. La junta gestora ha de designar una junta electoral d’entre tots els clubs
que integren la federació, sempre que aquests estiguin inscrits i adaptats a la
normativa vigent.
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4. En el cas que la junta gestora no pugui convocar l’assemblea general de
les federacions i que aquest fet impossibiliti dur a terme el procés electoral, la
direcció general competent en matèria esportiva haurà de revisar i ratificar la
documentació electoral aportada per la junta gestora.

Disposició addicional única

En supòsits excepcionals, deguts a un funcionament intern deficient dels
òrgans de govern, de gestió, d’administració i de representació de les federa-
cions o a una deixadesa de funcions per part d’aquests, que impedeixin el des-
envolupament normal dels processos electorals, i amb l’objecte d’aconseguir el
compliment efectiu d’aquests, la direcció general competent en matèria esporti-
va pot determinar que les eleccions es duguin a terme pel sistema descrit en l’ar-
ticle 4 a) d’aquest Decret (opció 1).

Disposició transitòria primera

Per a la convocatòria d’eleccions corresponent al període 2008-2012, les
federacions esportives de les Illes Balears actualment inscrites en el Registre
d’Entitats Esportives de les Illes Balears han d’adaptar el seu règim electoral a
les prescripcions d’aquest Decret, mitjançant un acord de l’assemblea general
pres en una sessió que ha de tenir lloc en el termini de tres mesos des que es
publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Per acreditar que la federació
adequa el règim electoral a aquest Decret, és suficient presentar l’original i una
còpia acarada de l’acta de l’assemblea general en la qual s’ha adoptat aquesta
decisió. El termini de presentació d’aquest document davant la Direcció General
d’Esports és, com a màxim, de quinze dies des que l’acord s’hagi adoptat.

Per dur a terme els processos electorals s’estableix un termini màxim de
sis mesos. Els calendaris electorals aprovats per cada federació s’han d’ajustar
al termini esmentat.

Disposició transitòria segona

Mentre no es constitueixi el Tribunal Balear de l’Esport, n’ha d’exercir les
funcions el Comitè Balear de Disciplina Esportiva, el qual ha d’assumir també,
a més de les que té reconegudes, les de resolució de recursos en matèria electo-
ral.

El termini per resoldre els recursos presentats davant aquest òrgan és de
set dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la presentació del recurs. La
resolució que emeti aquest òrgan exhaureix la via administrativa.

Disposició derogatòria única

Queden derogats els articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 i 53 de la secció segona, del capítol IV
i també les disposicions transitòries primera i segona del Decret 33/2004, de 2
d’abril, regulador de les federacions esportives de les Illes Balears, així com
totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que disposa aquest
Decret.

Disposició final primera

Es faculta el titular de la conselleria competent en matèria esportiva per
dictar les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.

Disposició final segona

Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 1 d’agost de 2008

El president
Francesc Antich i Oliver

El conseller d’Esports i Joventut
Mateu Cañellas Martorell

— o —

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 14624

Resolució de la consellera d’Interior de 22 de juliol de 2008 per
la qual es creen les borses específiques preferents de diferents
categories de personal laboral fix de l’Administració de la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves
selectives per cobrir places d’estabilitat de l’ocupació, convoca-
des per la Resolució del conseller d’Interior, de 22 de juny de
2007 (BOIB núm. 104, de 12 de juliol)

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució del conseller d’Interior, de 22 de juny de 2007
(BOIB núm. 104, de 12 de juliol) es varen convocar proves selectives per cobrir
places  d’estabilitat de l’ocupació per ingressar en les diferents categories de
personal laboral fix de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, pel torn lliure, pel torn de reserva per a persones amb discapacitat i pel
torn de promoció interna.  

2. Una vegada finalitzades les esmentades proves selectives i en aplicació
del que estableixen les bases reguladores escau la constitució de les borses espe-
cífiques preferents de la categoria professional d’accés.

Fonaments de dret

1. Els articles 15 i 16 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció
Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 3 d’a-
bril).

2. La Disposició addicional divuitena de la Llei 8/2004, de 23 de desem-
bre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.

3. El IV Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 134,
de 10 de setembre de 2005), en relació amb l’article 44 del Decret 27/1994, d’11
de març, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés del personal al servei de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. La base 13 de la Resolució del conseller d’Interior, de 22 de juny de
2007 (BOIB núm. 104, de 12 de juliol) per la qual es varen convocar proves
selectives per cobrir places  d’estabilitat de l’ocupació per ingressar en les dife-
rents categories de personal laboral fix de l’Administració de la comunitat autò-
noma de les Illes Balears, pel torn lliure, pel torn de reserva per a persones amb
discapacitat i pel torn de promoció interna.

Per tot això, dict la següent,

Resolució

1. Aprovar la constitució de les borses específiques preferents de diferents
categories de personal laboral fix de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives per cobrir places d’es-
tabilitat de l’ocupació, convocades per la Resolució del conseller d’Interior, de
22 de juny de 2007 (BOIB núm. 104, de 12 de juliol), amb els aspirants que hi
han participat i s’extingeix la seva relació laboral com a conseqüència de l’exe-
cució del Pla d’estabilitat laboral. 

S’integra  en les borses específiques preferents de diferents categories de
personal laboral fix de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears el personal que compleix els requisits següents:

a) Que s’extingeix la seva relació laboral.
b) Que la relació laboral esmentada s’ha iniciat amb anterioritat al 31 de

desembre de 2004.
c) Que ha participat en les proves selectives de la convocatòria específica

per accedir a la categoria professional corresponent i no ha obtingut plaça. 

Aquestes borses han de tenir preferència sobre qualsevol altra de les pre-
vistes a la normativa de selecció de funcionaris interins i de personal laboral de
duració determinada,  fins a la resolució de la convocatòria ordinària que des-
plegui l’oferta pública d’ocupació de l’any 2008. 

L’ordre de prelació de les borses específiques quedarà determinat per la
suma de les puntuacions obtingudes en els exercicis de la fase d’oposició. En
cas d’empat tindrà preferència l’aspirant amb més antiguitat. La composició i
ordre de prelació d’aquestes borses preferents s’adjunten com a Annex d’aques-
ta Resolució.
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