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2.El dia 29 de febrer de 2012, ha tengut entrada en el registre de la conselleria d’Administracions Públiques, la comunicació de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per la qual
es requeria la tramesa de l’expedient administratiu que motivà l’adopció de l’acord objecte d’impugnació, al qual s’han d’incorporar les citacions efectuades a
les persones interessades.
Fonament de dret

17-03-2012
Per tot això dict la següent
Resolució

1.Modificar la composició del tribunal de les proves selectives per a l’accés a
la subescala de Secretaria, categoria d’entrada.
On diu:
‘TRIBUNAL (SECRETARIA D’ENTRADA)

L’article 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l’article 59 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.
Per tot això, dic la següent
Resolució
1. Citar les persones interessades en el recurs contenciós administratiu
núm. 24/2012 que se segueix pels tràmits del procediment ordinari davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears,
per tal que puguin comparèixer en qualitat de demandades i personar-se davant
aquesta Sala en el termini de nou dies comptadors a partir de l’endemà de la
publicació d’aquesta resolució.
2. Comunicar a les persones interessades que si es personen fora del termini indicat, se les considerarà com a part, sense que per això s’hagi de retrotreure ni interrompre el curs del procediment, i que si no s’hi personen oportunament, continuarà el procediment en els seus tràmits, sense que sigui necessari fer-los cap notificació.
3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Marratxí, 6 de març de 2012

President titular: Pere Antoni Aguiló Monjo
President suplent: José Ramón Ahicart Sanjosé
Ha de dir:
‘TRIBUNAL (SECRETARIA D’ENTRADA)
President titular: José Ramón Ahicart Sanjosé
Presidenta suplent: María Ángeles Berrocal Vela
2.Publicar la Resolució en el BOIB
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d’Administracions Públiques en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

La directora general
Maria Nuria Riera Martos

Marratxí, 7 de març de 2012
El conseller
José Simón Gornés Hachero

—o—
Num. 5158
Resolució del conseller d’Administracions Públiques de 7 de
març de 2012, per la qual es modifica la composició del tribunal
qualificador de les proves selectives per a l’accés a la subescala
de secretaria, categoria d’entrada, de l’escala de funcionaris
amb habilitació de caràcter estatal

—o—
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 4977
Resolució del president de l’Agència Tributària de les Illes
Balears per la qual es deixa sense efectes la convocatòria d’un
concurs per constituir borses extraordinàries de personal funcionari interí de diferents cossos i escales de l’Agència
Tributària de les Illes Balears.

Fets
1.El conseller d’Administracions Públiques, mitjançant una Resolució de
4 de novembre de 2011 que es va publicar en el BOIB núm. 72 de 17 de novembre, va convocar proves selectives per a l’accés a la subescala de secretaria,
categoria d’entrada, de l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.
2. El conseller d’Administracions Públiques va dictar una Resolució de 19
de gener de 2012, que es va publicar en el BOIB núm. 12 de 26 de gener, mitjançant la qual aprovava la llista provisional de persones admeses i excloses,
designava el tribunal del procés selectiu i fixava la data, l’hora i el lloc de celebració del primer exercici de l’oposició.
3.La directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i
Qualitat dels Serveis ha dictat una Proposta de Resolució de 7 de març de 2012
per la qual es proposa la modificació la composició del tribunal qualificador de
les proves selectives esmentades.
Fonaments de dret
1.L’article 10.1 h de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2.El Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 23/2011, de 5 d’agost.

Fets
1. Mitjançant resolució del president de l’Agència Tributària de les Illes
Balears (en endavant ATIB) de 5 d’agost de 2010 es convoca un concurs per
constituir borses extraordinàries de personal funcionari interí de diferents cossos i escales de l’Agència Tributària de les Illes Balears a la illa de Mallorca
(BOIB núm. 131, de 7 de setembre).
2. Mitjançant resolució del president de l’ATIB, de 17 de febrer, es declaren exempts de la prova específica de català dels nivells B i C, del procediment
per a la constitució de borses extraordinàries de personal funcionari interí de
diferents cossos i escales de l’ATIB per a la illa de Mallorca d’una sèrie de persones.
3. En data 10 de març de 2011 es publiquen les llistes provisionals d’admesos, exclosos i convocats a català tant a la pàgina web de l’Escola Balears
d’Administracions Públiques (en endavant EBAP), com als taulers d’anuncis de
l’ATIB i l’Escola Balear d’Administració Pública (en endavant EBAP).
Fonaments de dret
1. El Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de
selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears regula a l’article 4 el procediment extraordina-
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ri per formar borses de personal funcionari interí.
Aquesta norma de caràcter reglamentari s’aplica a l’ATIB, d’acord amb
l’article 14 de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència
Tributària de les Illes Balears.
2. La base 11 de l’annex I de la resolució del president de l’ATIB de 5 d’agost de 2010 estableix que el termini per a la resolució del concurs convocat per
a la constitució de la borsa de personal funcionari interí corresponent és d’un
mes comptador des del dia en que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
La convocatòria corresponent es va publicar al BOIB de 7 de setembre de
2010 i, d’acord amb l’article 4 del Decret 30/2009 i la base 4.3 de la resolució
de 5 d’agost de 2010, el termini de presentació de sol·licituds era de 15 dies
hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació. Per la qual cosa, aquest
termini va finalitzar dia 24 de setembre de 2010 inclòs i, per tant, el termini per
a dictar la resolució corresponent finalitzava el 24 d’octubre de 2010. Aquest
termini, com és evident en la data actual, s’ha superat amb escreix sense que
s’hagi dictat aquesta resolució.
3. L’article 44 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú regula la falta
de resolució expressa en els procediment iniciats d’ofici i estableix diferents
conseqüències segons es tracti, per una banda, de procediments dels quals es
pugui derivar el reconeixement o constitució de drets o, per altra banda, de procediments en el quals s’exerceixi potestats sancionadores o, en general, d’intervenció.
Atès l’exposat, aquest precepte no es aplicable al cas concret del procediment per a la constitució de borses de personal funcionari interí ja que no es pot
subsumir en cap del dos supòsits esmentats.
4. L’article 90 i següents de la Llei 30/1992 preveu que tota persona interessada pot desistir de la seva sol·licitud, però no fa cap menció a si
l’Administració pot o no desistir dels procediments que hagi iniciat d’ofici.
No obstant això, aquesta possibilitat ha estat admesa per la jurisprudència.
Així, el Tribunal Suprem ha manifestat que res no impedeix que pugui donar-se
vàlidament un desestiment dut a terme per decisió de l’Administració (STS d’11
de juliol de 1990, RJ 1990\6032 i de 23 de juny de 1987, RJ 1987\6524).
5. L’Acord del Consell de Govern de dia 23 de setembre de 2011 adoptà
mesures per reduir el dèficit públic en relació amb la suspensió del nomenament
de nou personal funcionari interí i de la contractació de personal laboral temporal al servei de l’Administració de la CAIB i dels ens que integren el sector
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.
145, de 27 de setembre).
El punt primer d’aquest acord disposa la suspensió del nomenament de
nou personal funcionari interí amb caràcter general a l’Administració de la
Comunitat Autònoma, als seus organismes autònoms i a la resta d’ens que integren el sector públic instrumental autonòmic.
Aquesta previsió ha adquirit amb posterioritat rang de llei per la seva
incorporació, amb caràcter bàsic per a totes les administracions, a l’article 3.1
del Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostaria, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic; i també
a l’article 15.2 de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
6. D’acord amb l’article 7.2.c de la Llei 3/2008, el president de l’ATIB és
l’òrgan competent per convocar i resoldre els procediments de selecció i provisió del personal de l’Agència Tributària.
Per tot això dict la següent
Resolució

17-03-2012
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jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos
mesos comptadors de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb l’article 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Palma, 1 de febrer de 2012
El president
José Ignacio Aguiló Fuster

—o—
SINDICATURA DE COMPTES
Num. 4807
Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, de 12 de març de 2012 de publicació del resultat de
la fiscalització i les recomanacions de l’Informe 66/2011 de la
Fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions autonòmiques de 22 de maig de 2011.
L’article 12.3 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears regula els informes o memòries de fiscalització i en preveu
la seva tramesa al Parlament, als subjectes fiscalitzats i al Tribunal de Comptes,
com també la seva publicació en el BOIB després del darrer tràmit parlamentari.
L’article 32.1 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de
Comptes estableix que aquesta Institució haurà de publicar el resultat de la fiscalització en el BOIB, un cop rebuda la comunicació expressa que s’ha dut a
terme el darrer tràmit parlamentari.
Mitjançant Acord del Consell de la Sindicatura de dia 5 de desembre de
2011 es va aprovar l’Informe 66/2011 de la Fiscalització de la comptabilitat
electoral de les eleccions autonòmiques de 22 de maig de 2011.
En data 7 de març de 2011, el president del Parlament de les Illes Balears
va comunicar que s’havia dut a terme el darrer tràmit parlamentari, que va tenir
lloc amb la presentació i el debat de l’Informe a la sessió de la Comissió
d’Assunptes Institucionals i Generals de dia 29 de febrer de 2012.
Per tot l’anterior i d’acord amb el que preveuen la Llei 4/2004 i el
Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes
RESOLC
Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears els resultats de la fiscalització i les recomanacions de l’Informe 66/2011 de la Fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions autonòmiques de 22 de maig de 2011, que
s’adjunta com a annex.
Palma, 12 de març de 2012
Pere Antoni Mas Cladera
Síndic major
ANNEX – RESUM INFORME 66/2011 DE LA FISCALITZACIÓ DE LA
COMPTABILITAT ELECTORAL DE LES ELECCIONS
AUTONÒMIQUES DE 22 DE MAIG DE 2011.

1. Deixar sense efecte la convocatòria d’un concurs per constituir borses
extraordinàries de personal funcionari interí de diferents cossos i escales de
l’Agència Tributària de les Illes Balears aprovada mitjançant resolució del president de l’ATIB de 5 d’agost de 2010 (BOIB núm. 131, de 7 de setembre) i
declarar l’arxiu de les actuacions.

1.-INTRODUCCIÓ
La Llei de règim electoral de les Illes Balears (LEIB) estableix en l’article 31.1, en concordança amb l’article 133.1 de la LOREG, que les formacions
polítiques que haguessin assolit els requisits exigits per rebre subvencions de la
Comunitat Autònoma o que haguessin sol·licitat avançaments a càrrec d’aquestes, presentaran davant la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears una comptabilitat detallada i documentada dels seus respectius ingressos i despeses electorals, en relació amb cada procés electoral.

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en
els taulers d’anuncis de l’Agència Tributària de les Illes Balears, de l’Escola
Balear d’Administració Pública, i al web del Govern de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la dicta
en el termini d’un mes comptador de l’endemà de la seva notificació i publicació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim

L’article 134.2 de la LOREG disposa que l’òrgan de fiscalització externa
s’ha de pronunciar sobre la regularitat de les comptabilitats electorals i, en el cas
que s’hi apreciïn irregularitats o violacions de les restriccions establertes en
matèria d’ingressos i despeses electorals, podrà proposar la no-adjudicació o
reducció de la subvenció al partit, federació, coalició o agrupació de què es tracti.

