
soreria l’ordenació dels pagaments que, amb caràcter general, s’hagin d’impu-
tar al pressupost de l’Administració de la Comunitat Autònoma o de les entitats
autònomes que en depenen. Així mateix, i d’acord amb el paràgraf segon d’a-
quest mateix precepte legal, la disposició material de fons s’ha de fer, necessà-
riament, amb la signatura conjunta del director general competent en matèria de
tresoreria i de l’interventor general, sense perjudici de l’eventual delegació o
suplència en altres unitats administratives. En aquest mateix sentit, cal recordar
que els recursos financers de l’Administració territorial autonòmica i de les enti-
tats autònomes formen part de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma i, en
conseqüència, de la Hisenda autonòmica, de conformitat amb el que estableixen,
respectivament, els articles 69.1 i 2.1 de la mateixa Llei de finances. 

2. L’article 1 de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de
l’Agència Tributària de les Illes Balears, estableix, en l’apartat 2, que l’Agència
Tributària constitueix un ens de naturalesa estatutària que ha d’exercir determi-
nades funcions de gestió tributària i recaptadora en nom i per compte de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Així mateix, i en virtut del que dis-
posa l’apartat 4 d’aquest mateix article, l’Agència Tributària s’ha de regir, en tot
allò que no es prevegi en la seva normativa específica, per les disposicions gene-
rals reguladores de les entitats autònomes de la Comunitat Autònoma.

3. Certament, l’article 9.2 de la Llei 3/2008 esmentada atribueix al direc-
tor o directora de l’Agència Tributària, entre altres funcions de gestió pressu-
postària, la funció d’ordenació dels pagaments, però, en canvi, no diu res res-
pecte de la disposició material de fons amb càrrec al pressupost de l’Agència
Tributària, la qual cosa ens condueix, inexorablement, a la competència origi-
nària del director general competent en matèria de tresoreria (això és, actual-
ment, del director general del Tresor i Política Financera) a què es refereix el
segon paràgraf de l’article 61.2 del Text refós de la Llei de finances, abans
esmentat.

4. D’aquesta manera, la disposició material de fons pels òrgans propis de
l’Agència Tributària ha de passar, en tot cas, per la delegació prèvia d’aquesta
funció per part del director general del Tresor i Política Financera. Pel que fa a
la necessària concurrència de la Intervenció General en l’exercici d’aquesta fun-
ció de pagament material, el cert és que, en la mesura que es tracta d’una mani-
festació concreta de l’exercici de la funció interventora (article 82.3, lletra d, del
Text refós de la Llei de finances), l’exclusió d’aquest tipus de fiscalització en
l’àmbit de l’Agència Tributària de les Illes Balears (article 23.2 de la Llei
3/2008) determina que els pagaments que s’hagin de fer amb càrrec al pressu-
post propi de l’Agència Tributària no exigeixin en cap cas la signatura de l’in-
terventor i, amb això, que no sigui procedent cap delegació a aquest respecte.

5. El mateix s’ha de dir quant als pagaments materials que s’hagin de fer
en l’àmbit de les operacions no pressupostàries de l’Agència Tributària, sense
perjudici de tenir en compte, en aquest cas, que la signatura dels documents
comptables i administratius inherents a aquestes operacions extrapressupostà-
ries (la competència originària de les quals correspon al conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació, segons l’article 9.3 a de la Llei 9/2008, de 19 de desembre,
de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2009), ja s’ha delegat en la directora de l’Agència Tributària, de confor-
mitat amb el que disposa el punt 9 de la Resolució del conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació de 12 de desembre de 2009, de delegació de competències
i de delegació de signatura en determinats òrgans de la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació, d’altres conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, de l’Agència Tributària de les Illes Balears i del
Servei de Salut de les Illes Balears, i de suplència dels òrgans directius de la
Conselleria, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 178, de 20
de desembre de 2008.

Fonaments de dret

1. L’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. Els articles 25 i 26 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. El Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel
qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Delegar en la directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears la
competència per a la disposició material de fons amb càrrec als crèdits del pres-
supost de despeses de l’Agència Tributària, amb inclusió de la signatura de tots
els documents comptables i administratius inherents a aquesta funció de paga-
ment material.

2. Delegar en la directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears la
competència per a la disposició material de fons que s’hagi d’imputar a opera-
cions no pressupostàries de l’Agència Tributària.

3. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

4. Disposar que la delegació continguda en aquesta Resolució desplegui
efectes, una vegada acceptada per la directora de l’Agència Tributària de les
Illes Balears, el mateix dia que es publiqui aquesta Resolució en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 14 de gener de 2009

El director general del Tresor i Política Financera
José Luis Gil Martín

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 25465

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 22 de desem-
bre, de cessament i nomenament de nous membres, titulars i
suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.

D’acord amb l’escrit rebut de FERE-CECA-Escola Catòlica de les Illes
Balears, en relació al nomenament de nous membres, titulars i suplents, del
Consell Escolar de les Illes Balears en substitució dels anteriors membres repre-
sentants de l’esmentada  organització. 

En base a la  proposta de substitució de representants,  titulars i suplents,
que fa el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 22 de desem-
bre de 2008,  d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Decret legislatiu
112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova la Llei de Consells Escolars de
les Illes Balears, i el punt ‘o’ de l’apartat primer de l’article 17 del Reglament
d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dict la
següent: 

ORDRE

Article 1. 
Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les perso-

nes que tot seguit s’indiquen, agraint la seva col·laboració:
Grup e: Representants dels titulars dels centres privats.
En representació de FERE-CECA-Escola Catòlica de les Illes Balears.
- Titular   Sr. Miquel Balle Palou
- Suplent   Sra. Margalida Llabrés Botellas

Article 2.
Nomenar membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones

que a continuació es relacionen:
Grup e: Representants dels titulars dels centres privats.
En representació de FERE-CECA-Escola Catòlica de les Illes Balears.
- Titular   Marc González Sabater
- Suplent   Sr. Miquel Balle Palou

Article 3. 
La durada dels seus nomenaments serà la corresponent a la dels membres

del Consell Escolar de les Illes Balears substituïts.

Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears.

Palma, 22 de desembre de 2008

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmès Chicón

— o —
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