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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de maig de 2010, aprovà la Llei de modificació de la Llei
3/2002, de 17 de maig, d'estadística de les Illes Balears.
Palma, a 19 de maig de 2010
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
A)
LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2002, DE 17
DE MAIG, D'ESTADÍSTICA DE LES ILLES
BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
La Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, d’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, a l’article 10.28, establia com
a competència exclusiva de la comunitat autònoma les
estadístiques d’interès autonòmic. Posteriorment, la Llei
Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, que modifica l’Estatut
d’Autonomia esmentat, reforça l’abast d’aquesta competència,
i a l’article 30.32 estableix que s’atorga a la comunitat
autònoma la competència exclusiva en matèria d’estadística
d’interès de la comunitat autònoma, com també pel que fa a
l’organització i la gestió d’un sistema estadístic propi.
D’acord amb aquest marc normatiu inicial s’aprovà la Llei
3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears, per tal
de desenvolupar l’exercici d’aquesta competència. La mateixa
norma estableix, mitjançant la disposició transitòria primera, el
termini de sis mesos per constituir l’Institut d’Estadística,
mentre que la disposició transitòria segona estableix el termini
d’un any a partir d’aquesta constitució per aprovar el primer pla
d’estadística de les Illes Balears.
Un cop constituït com a entitat autònoma l’Institut
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), el gener de 2008,
s’iniciaren tots els tràmits per posar en marxa l’aprovació dels
corresponents Pla d’Estadística i Programa Anual d’Estadística.
Aquest ha estat un procés laboriós que ha comportat la
necessitat d’estructurar les conselleries i els consells insulars
com a parts integrants del Sistema Estadístic de les Illes
Balears, com també fer el primer inventari d’activitats
estadístiques que han de permetre l’elaboració dels instruments
de planificació esmentats.
ParalAlelament a això, s’ha posat de manifest tota una sèrie
d’elements que requereixen la modificació de l’actual llei
autonòmica d’estadística per tal d’adaptar-la a les necessitats
que el mateix sistema requereix, com també per tal
d’harmonitzar els instruments d’aprovació dels elements de
planificació amb les competències que corresponen al Parlament

i al Govern de les Illes Balears, d’acord amb el nostre
ordenament jurídic vigent.
II
L’adaptació de la Llei 3/2002 a les necessitats reals del
Sistema Estadístic de les Illes Balears constitueix el veritable
objecte d’aquesta llei, mitjançant la qual, bàsicament, es duu a
terme la redefinició legal dels instruments de planificació. Així,
s’atorga al Govern de les Illes Balears la competència per
aprovar el Pla d’Estadística mitjançant un decret, en substitució
del Parlament, que, en els termes en què inicialment estava
previst, l’havia d’aprovar mitjançant una llei; i que, en qualsevol
cas, manté el seu control mitjançant la comissió parlamentària
corresponent.
La rebaixa del rang de la norma que ha d’aprovar el pla
respon a la necessitat de desenvolupar els instruments de
planificació, cosa que, a hores d’ara, un cop transcorreguts més
de set anys des de l’entrada en vigor de la Llei 3/2002, no s’ha
dut a terme, entre altres motius per l’excessiva rigidesa que
exigeix la normativa en els termes actuals; si més no quan la
naturalesa del pla, com a instrument de promoció, d’ordenació
i de planificació, permet que s’aprovi mitjançant una disposició
reglamentària.
De la mateixa manera s’actua en el cas del Programa Anual
d’Estadística, que a partir d’ara s’ha d’aprovar mitjançant un
acord del Consell de Govern, un acte administratiu en lloc d’una
disposició reglamentària.
D’altra banda, també s’aprofita la reforma legal per ajustar
a criteris de més racionalitat la relació d’elements mínims que
han d’integrar els instruments de planificació esmentats; per
introduir un nou element de coordinació tècnica en el Sistema
Estadístic de les Illes Balears, mitjançant la creació de la
Comissió Interdepartamental d’Estadística amb funcions de
resolució de qüestions metodològiques i de procediment; i,
finalment, per aclarir l’abast de les sancions, tant pel que fa al
personal vinculat al sistema, com per al personal que n’és extern
i només actua com a informant.
III
Aquesta llei s’estructura en un únic article, que consta de
nou apartats, dedicats cadascun a modificar els distints
preceptes de la Llei 3/2002; d’una disposició derogatòria i d’una
disposició final.
L’article únic modifica els preceptes següents:
L’apartat 1 modifica els apartats 2 i 3 de l’article 17, relatiu
al Pla d’Estadística de les Illes Balears, en el sentit de fixar la
forma -decret del Consell de Govern- que ha d’adoptar el Pla
d’Estadística de les Illes Balears i els continguts tècnics mínims
que ha d’integrar.
L’apartat 2 modifica l’article 18, relatiu als programes
anuals d’estadística, en el sentit de fixar la forma -acord del
Consell de Govern- i els continguts tècnics mínims que ha
d’integrar. Així mateix estableix l’àmbit de desagregació
territorial mínim als efectes d’aprofundir en el coneixement de
la realitat de les diferents illes que integren la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
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L’apartat 3 modifica l’article 19, relatiu a altres
estadístiques, en el sentit de fixar el fet que el Govern,
mitjançant un acord, pot incloure altres estadístiques d’interès
de la comunitat autònoma als programes anuals corresponents,
com també els continguts tècnics mínims que ha d’integrar.
L’apartat 4 modifica l’article 24, relatiu a caràcter oficial,
destacant la importància del programa anual i les sèries
històriques. Així mateix, estableix que les certificacions de
dades oficials corresponen a l’Institut d’Estadística de les Illes
Balears.
L’apartat 5 afegeix una nova lletra c) a l’article 35, relatiu
als òrgans de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, amb
l’objecte de crear la Comissió Interdepartamental d’Estadística,
com a òrgan colAlegiat adscrit a l’esmentat institut.
L’apartat 6 afegeix un nou article 37 bis, en el qual
s’estableix el règim jurídic de la Comissió Interdepartamental
d’Estadística.
L’apartat 7 modifica l’apartat 1 de l’article 41, relatiu al
control parlamentari, amb l’objecte de definir l’abast d’aquest
control, atès el nou esquema dels instruments de planificació
estadística.
L’apartat 8 modifica el primer paràgraf de l’article 47.1,
relatiu a les sancions, per tal d’esmenar la redacció originària
del precepte que no preveia cap tipus de sanció per la comissió
de les infraccions tipificades a l’article 44.
Així mateix, i en coherència amb l’anterior, l’apartat 9
modifica la redacció de l’article 48.1.
La disposició derogatòria única conté una clàusula
derogatòria general i deroga la disposició transitòria segona de
la Llei 3/2002, relativa al termini d’aprovació del projecte del
primer pla d’estadística, atesa la impossibilitat material
d’aprovar-lo en el termini assenyalat.
La disposició final única fixa l’entrada en vigor de la llei
l’endemà d’haver estat publicada en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Article únic
Modificacions de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística
de les Illes Balears
1. Els apartats 2 i 3 de l’article 17, relatiu al Pla d’Estadística de
les Illes Balears, queden modificats de la manera següent:
“2. El Pla d’Estadística de les Illes Balears s’ha d’aprovar per
decret del Consell de Govern i la vigència és, si no s’estableix
expressament, de quatre anys. Així mateix, el pla ha de quedar
prorrogat fins a l’entrada en vigor del pla següent, en els casos
en què no s’hagi aprovat el nou pla quan venci el vigent.
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a) La relació d’objectius o fites específics informatius i
funcionals que es pretenen assolir amb l’aplicació del pla.
b) La relació d’estadístiques que s’han de dur a terme durant
la seva vigència, amb indicació del número identificatiu i el títol
de l’activitat. Aquesta relació pot ser actualitzada mitjançant els
programes anuals corresponents.
c) La codificació de les activitats d’acord amb l’àrea i la
secció temàtica de referència, com també les definicions
bàsiques dels conceptes que incideixen en la classificació o
l’inventari de les activitats estadístiques.”
2. L’article 18, relatiu als programes anuals d’estadística, queda
modificat de la manera següent:
“Article 18
Els programes anuals d’estadística
1. El Pla d’Estadística de les Illes Balears s’ha de desenvolupar
mitjançant programes anuals d’estadística, els quals s’han
d’aprovar per acord de Consell de Govern, a proposta de la
persona titular de la conselleria a la qual estigui adscrit l’Institut
d’Estadística de les Illes Balears.
2. Els programes anuals d’estadística han de contenir, com a
mínim, la relació de les activitats que integren el programa, i
s’hi ha d’indicar el número identificatiu, la unitat responsable,
el títol de l’activitat, l’àrea i la secció temàtica. A més,
cadascuna de les activitats que integren el programa ha
d’especificar els aspectes següents:
a) Objectius o finalitats.
b) ColAlectiu objecte d’estudi.
c) Descripció del contingut o de les variables principals.
d) Àmbit territorial de l’activitat.
e) Grau màxim de desagregació territorial.
f) Organismes o entitats que hi intervenen.
g) Referència al cost estimatiu.
h) Obligació de prestar colAlaboració.
i) Compensació econòmica, si pertoca, a les persones o
entitats obligades a subministrar informació.
j) Criteris de difusió.
k) Grau de consolidació de l’activitat.
3. S’estableix cadascuna de les illes com àmbit de desagregació
mínim en les operacions estadístiques en què les fonts primàries
provenen del Sistema Estadístic de les Illes Balears.”
3. L’article 19, relatiu a altres estadístiques, queda modificat de
la manera següent:
“Article 19
Altres estadístiques
1. Durant el període de vigència del programa anual, el Govern
de les Illes Balears pot autoritzar, mitjançant un acord del
Consell de Govern, la inclusió d’altres estadístiques d’interès de
la comunitat autònoma als programes anuals corresponents.

3. El Pla d’Estadística ha de contenir, com a mínim:
2. L’acord que autoritza la inclusió d’altres estadístiques a què
fa referència l’apartat anterior ha de contenir les mateixes
especificacions fixades en els apartats 2 i 3 de l’article 18 per a
les activitats estadístiques que integren el programa anual.”

4648

BOPIB núm. 128/2 - 21 de maig de 2010

4. L’article 24, relatiu a caràcter oficial, queda redactat de la
manera següent:

8. El primer paràgraf de l’article 47.1, relatiu a les sancions,
queda modificat de la manera següent:

“Article 24
Caràcter oficial

“1. La sanció per raó de la comissió de les infraccions
tipificades en els articles 44 i 45 d’aquesta llei consisteix en una
multa que s’ha d’imposar en les quanties següents:”

1. Tenen caràcter oficial els resultats de les activitats
estadístiques incloses en el corresponent programa anual des del
moment en què se’n fan públics els resultats sintètics mitjançant
difusió autoritzada.
2. Les sèries històriques de les dades anteriors a la publicació
del primer programa anual d’estadística tendran reconeixement
oficial prèvia certificació.
3. Correspondrà a la direcció de l’Institut d’Estadística de les
Illes Balears la certificació de les dades oficials.”
5. S’afegeix una nova lletra c) a l’article 35, relatiu als òrgans
de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, amb el contingut
següent:
“c) La Comissió Interdepartamental d’Estadística.”
6. S’afegeix un nou article 37 bis, relatiu a la Comissió
Interdepartamental d’Estadística, amb el contingut següent:
“Article 37 bis
La Comissió Interdepartamental d’Estadística
1. La Comissió Interdepartamental d’Estadística és un òrgan
colAlegiat, adscrit a l’Institut d’Estadística de les Illes Balears,
amb funcions exclusivament tècniques de coordinació de les
distintes unitats estadístiques del sistema, pel que fa als criteris
de planificació i programació o d’establiment de directrius
metodològiques.

9. L’apartat 1 de l’article 48, relatiu als aspectes procedimentals,
queda modificat de la manera següent:
“1. Les infraccions a què fan referència els articles 44 i 45
d’aquesta llei seran objecte de sanció administrativa, amb la
instrucció prèvia de l’expedient sancionador corresponent,
d’acord amb els principis que regeixen la potestat sancionadora
que conté la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, com també la normativa autonòmica que hi és aplicable.”
Disposició derogatòria única
Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin al que disposa aquesta llei i, en particular,
la disposició transitòria segona de la Llei 3/2002, de 17 de maig,
d’estadística de les Illes Balears.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 11 de maig de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

2. Són membres de la Comissió Interdepartamental
d’Estadística el director o la directora de l’Institut d’Estadística
de les Illes Balears, que n’és el president o la presidenta, els
tècnics que hi designi i els coordinadors de cadascuna de les
unitats estadístiques o les persones que els substitueixin. La
secretaria de la comissió l’exerceix, amb veu i sense vot, un
funcionari o una funcionària adscrit a l’Institut d’Estadística de
les Illes Balears, designat pel director o la directora de l’Institut.
3. La Comissió Interdepartamental d’Estadística, que ha
d’aprovar un reglament de funcionament intern, es pot reunir en
sessió plenària, integrada pels representants de totes les unitats
del Sistema Estadístic de les Illes Balears o només per les
unitats que es consideri pertinent, atesa la naturalesa de la
matèria que s’ha de debatre. També es poden constituir grups de
treball per proposar l’adopció de mesures o criteris específics.”
7. L’apartat 1 de l’article 41, relatiu al control parlamentari,
queda modificat de la manera següent:
“1. Correspon al Parlament de les Illes Balears, mitjançant la
comissió parlamentària corresponent, el control de l’actuació
del Sistema Estadístic de les Illes Balears. A aquest efecte, un
cop aprovat el Pla d’Estadística, el Govern de les Illes Balears
l’ha de trametre al Parlament perquè la comissió parlamentària
corresponent en prengui coneixement.”

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de maig de 2010, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 1733/10, relativa a mesures provisionals sobre el
finançament local, amb les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista, RGE núm. 2044/10 a 2047/10, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata, una vegada
més, les greus dificultats de les finances dels ajuntaments i
reitera la necessitat d’avançar cap a un nou model de
finançament local, tot instant el Govern central a afrontar la
implantació del nou model a la major brevetat.

BOPIB núm. 128/2 - 21 de maig de 2010
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació de manera immediata d’un òrgan
compost per representants de la FELIB i del Govern de les Illes
Balears d’obligada consulta abans que es presentin projectes de
llei o s’aprovin resolucions o reglaments que afectin les
corporacions locals.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir que, d’acord amb el principi bàsic de
suficiència financera de l’Administració local i per a no agreujar
més el desequilibri actual en el seu finançament, qualsevol
canvi legislatiu que atorgui noves competències o obligacions
als ajuntaments inclogui la dotació financera suficient per
aplicar-les o desenvolupar-les.
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Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de maig de 2010, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 1825/10, relativa a política del Govern en matèria de
joventut, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar davant aquesta cambra en el termini
màxim de cinc mesos: a) un informe sobre les competències
autonòmiques que són assumides pels ajuntaments, i b) un pla
per a l’assumpció d’aquests costs per part de l’executiu
autonòmic.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar els pressuposts de la comunitat per a
l’any 2010 a fi i efecte que el Fons de Cooperació Local
representi l’1% de pressupost total.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
i el Govern de les Illes Balears a establir una línia de
regularització en el pagament de les obligacions contretes amb
les administracions locals, de manera que es garanteixi aquest
pagament en un termini no superior a tres mesos i, en tot cas, es
compleixi la Llei de finances quant a l’abonament d’interessos
en cas de retard.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a ampliar les operacions d’endeutament a 15 anys que preveu el
Reial Decret Llei 5/2009, de mesures extraordinàries i urgents,
per facilitar a les entitats locals el sanejament de deutes
pendents de pagament amb empreses i autònoms.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que abans de final d’any transfereixi als ajuntaments les
quantitats que han deixat de percebre per la minoració en la
partida pressupostària pertinent dels Pressuposts generals de
l’Estat per a l’any 2010.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que els ajuntaments, mentre no s’aprovi el nou sistema de
finançament local, participin en un 1% dels ingressos per IVA
i per IRPF de l’Estat.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a posar en marxa plans que es puguin destinar
íntegrament a despesa corrent ja executada per les competències
impròpies assumides pels ajuntaments els anys 2009 i 2010."
A la seu del Parlament, 18 de maig de 2010.
El secretari:

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar en tres mesos un pla estratègic de
joventut complet i transversal que sigui consensuat amb totes les
formacions polítiques.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a escometre el desenvolupament normatiu de la
Llei 10/2006, integral de la joventut.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reprendre noves edicions de fires per a joves,
consensuades amb associacions juvenils, emprant les noves
tecnologies de la informació i comunicació, amb l’objectiu
d’informar, assessorar i orientar els joves de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar les negociacions amb tots els partits
polítics i amb els agents socials implicats per a la signatura d’un
gran pacte autonòmic per la emancipació juvenil.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar i aplicar un pla de conciliació de la vida
formativa i laboral per a joves.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a escometre el més aviat possible el traspàs de
competències de Joventut al Consell Insular de Mallorca amb
els mitjans suficients per al seu desenvolupament.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar una partida pressupostària específica a
totes les conselleries per escometre polítiques destinades a
millorar la conjuntura social i econòmica dels joves de la nostra
comunitat que es veu agreujada per la crisi econòmica.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la possibilitat d’una millora en la
fiscalitat aplicada a joves d’entre 18 i 35 anys en la compra del
primer habitatge.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incentivar i millorar les ajudes a l’autoocupació
de joves.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure dins el Pla estratègic 2010-2018,
d’estímul a les activitats econòmiques i la inserció laboral dels
treballadors en atur, un apartat específic per a l’estímul a les
activitats econòmiques impulsades per joves i a la inserció
laboral de joves en atur.
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11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promocionar i impulsar programes d’intercanvi
educatius entre joves de la nostra comunitat i joves d’altres
països.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que, tot
respectant les competències dels consells insulars, colAlabori en
programes de foment al teixit associatiu juvenil que afavoreixin
la participació activa dels infants i joves immigrants en el lleure
i les activitats educatives, així com a afavorir i promoure les
federacions interinsulars d’associacions juvenils.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració,
Josefina Santiago i Rodríguez.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Marian Suárez i Ferreiro del Grup Parlamentari Mixt, l'Hble. Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds i l'Hble. Sr. Miquel Àngel Coll i
Canyelles del Grup Parlamentari Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Antoni Serra i
Torres i l'Hble. Sra. Josefina Santiago i Rodríguez.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè en l’elaboració dels plans estratègics en
matèria de polítiques de joventut es treballi la immigració com
a eix transversal.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb el Punt d’Assessorament de Salut,
impulsant-hi l’educació per a joves amb mesures específiques
per evitar els embarassos no desitjats i els avortaments en
adolescents, el control de la dispensació de la píndola de
l’endemà, així com la disminució de l’impacte de les malalties
de transmissió sexual i del VIH/SIDA.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears augmentar les ajudes atorgades per desplaçaments
als joves de Menorca, Formentera i Eivissa que cursen els
estudis a la UIB.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que,
tot respectant les competències dels consells insulars,
contribueixi a fomentar la participació dels joves mitjançant la
promoció de l’associacionisme i el voluntariat i, en concret, a un
major suport, tècnic i econòmic, al Consell de la Joventut."

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1944/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració dels principals
indicadors socioeconòmics de les Illes Balears. (BOPIB núm.
126, de 7 de maig de 2010).
La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 18 de maig de 2010.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

1.2. TEXTOS DEBATUTS

B)

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1784/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
insularitat en la política regional europea. (BOPIB núm. 125, de
30 d'abril de 2010).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de maig de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm. 964/10, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb les prestacions per dependència.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

d'infraestructures esportives a les Illes Balears. (BOPIB núm.
126, de 7 de maig de 2010).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1936/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Pla director de Sant Antoni. (BOPIB núm.
126, de 7 de maig de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.

C)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1942/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris per a la supressió de
places concertades a colAlegis de les Illes Balears. (BOPIB núm.
126, de 7 de maig de 2010).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1931/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
incidents als transports públics a Mallorca. (BOPIB núm. 126,
de 7 de maig de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient i
Mobilitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1943/10, de
l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a coneixement de l'existència de
l'edifici objecte de contracte per part de CAIB Patrimoni en el
polígon de Son Rossinyol. (BOPIB núm. 126, de 7 de maig de
2010).

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1934/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a ampliació de l'IES Baltasar Porcel
d'Andratx. (BOPIB núm. 126, de 7 de maig de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1939/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera quirúrgica a
Eivissa. (BOPIB núm. 126, de 7 de maig de 2010).

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1940/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inversions en matèria

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1938/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a educació en salut als centres
educatius. (BOPIB núm. 126, de 7 de maig de 2010).

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1935/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Museu de l'Educació a Inca.
(BOPIB núm. 126, de 7 de maig de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1937/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla d'impuls de les noves
tecnologies. (BOPIB núm. 126, de 7 de maig de 2010).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de maig de 2010, rebutjà els Punts 9 i 18 de la Moció RGE núm.
1825/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern en matèria de joventut. (BOPIB núm. 126, de 7 de maig
de 2010).
La votació obtengué el resultat següent:

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Innovació, Interior i
Justícia.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1941/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a canvis estructurals en el model turístic de
Menorca. (BOPIB núm. 126, de 7 de maig de 2010).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant ple RGE núm. 1790/10.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de maig de 2010, atès l'escrit RGE núm. 1979/19, presentat
per la diputada Hble. Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, quedà retirada la pregunta
esmentada, relativa a finançament del Pati de Sa Lluna d'Alaior,
publicada al BOPIB núm. 125, de 30 d'abril d'enguany.

BOPIB núm. 128/2 - 21 de maig de 2010
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política del Govern del seguiment dels pactes i plans
que ha subscrit.
Davant la situació i el context econòmic i laboral de les Illes
Balears, quina és la política del Govern respecte del contingut
i de les mesures del Pacte per la Competitivitat i dels plans que
se'n deriven?

A)

Palma, a 10 de maig de 2010.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
13205/09, del Consell Audiovisual de les Illes Balears.
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de maig de
2010, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de 2009.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 2148/10, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 964/10, relativa a pla
de pagament de prestacions de dependència i estudi de
suficiència econòmica per a accions futures. (Mesa de 19 de
maig de 2010).
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

B)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
341/10, de constatació de censos i alous i d'extinció dels
inactius.
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de maig de
2010, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 114, de 5 de febrer
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 2138/10, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern del seguiment dels pactes i plans
que ha subscrit. (Mesa de 19 de maig de 2010).
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4653

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 964/10,
relativa a pla de pagament de prestacions de dependència i
estudi de suficiència econòmica per a accions futures, la moció
següent.
1. El Parlament de les Illes Balears constata la incapacitat
del pressupost del Govern de les Illes Balears per atendre amb
normalitat totes les prestacions socials a què tenen dret els
ciutadans de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar en el termini d’un mes a la Comissió
d’Afers Socials d’aquesta cambra, un pla de disponibilitat
pressupostària per atendre les prestacions socials que generen
drets subjectius dels ciutadans de les Illes Balears. Aquest pla
inclourà una acció específica d’estalvi del Govern que faci
possible millorar l’agilitació del pagament de les prestacions en
el mínim termini viable.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un pla detallat i realista de pagaments
de les prestacions de dependència en un termini d’un mes, tenint
en compte la disponibilitat econòmica per atendre aquests
pagaments i els terminis en què aquests seran possible per ser
rebuts pels usuaris.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar, en el termini de dos mesos, aquells
casos d’usuaris pendents de cobrar les ajudes a les que tenen
dret i que estiguin en situació d’extrema necessitat, per tal
d’establir sistemes extraordinaris de pagament immediat, tot i
que això suposi establir vies transitòries d’endeutament de la
comunitat autònoma, o altres amb el suport d’entitats
financeres.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a què es comprometi a no anunciar ni generar cap
nou dret social subjectiu ni acció adreçada als ciutadans de les
Illes Balears, sense demostrar abans i de manera fefaent la seva
capacitat financera per atendre les accions, prestacions o serveis
compromesos en els terminis que la reglamentació d’aquests
mateixos estipulin.
Palma, a 14 de maig de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 2247/10, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
en infraestructures públiques a les Illes Balears. (Mesa de 19
de maig de 2010).
RGE núm. 2248/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes del
retall anunciat pel president del Govern central en relació amb
les inversions previstes a Eivissa. (Mesa de 19 de maig de
2010).
RGE núm. 2249/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resultat de la fiscalització de la Conselleria de Salut efectuada
per la Sindicatura de Comptes. (Mesa de 19 de maig de 2010).
RGE núm. 2250/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retall de la
despesa del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 19 de maig
de 2010).
RGE núm. 2251/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe
de la Sindicatura de Comptes en relació amb el compte general
de la comunitat autònoma de 2008. (Mesa de 19 de maig de
2010).
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
RGE núm. 2238/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a la protecció de Son Bosc. (Mesa de 19
de maig de 2010).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

RGE núm. 2239/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a finca pública
de Can Marroig. (Mesa de 19 de maig de 2010).
RGE núm. 2242/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències de Justícia. (Mesa de 19 de maig de 2010).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el Sr. Conseller de Medi Ambient i
Mobilitat de l'escrit de la Royal Society for the Protection of
Birds (RSPB) en relació amb la protecció de Son Bosc?

RGE núm. 2243/10, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a plans d'igualtat a les empreses de les Illes Balears.
(Mesa de 19 de maig de 2010).
RGE núm. 2244/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pla d'accions sanitàries a l'àmbit sociosanitari del Servei de
Salut. (Mesa de 19 de maig de 2010).
RGE núm. 2245/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a qualificacions adequades per a treballadors de les
escoletes. (Mesa de 19 de maig de 2010).
RGE núm. 2246/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
massificació a les escoles de primària del terme municipal de
Maó. (Mesa de 19 de maig de 2010).

Palma, a 19 de maig de 2010.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions s'executaran a la finca pública de Can
Marroig, ubicada al Parc Natural de Ses Salines de Formentera?
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Palma, a 19 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

Quines actuacions ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
en matèria de Formació Professional per facilitar que els
treballadors de les escoletes poguessin tenir les qualificacions
adequades?
Palma, a 18 de maig de 2010.
La diputada:
Maria Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)

En quina situació es troben les negociacions sobre les
transferències en matèria de Justícia a les Illes Balears?
Palma, a 27 d'abril de 2010.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions, a curt i mig termini, pensa dur a terme la
Conselleria d'Educació per tal d'evitar la massificació a les
escoles de primària del terme municipal de Maó?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 19 de maig de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Ens pot explicar el Sr. Conseller de Treball i Formació en
quina situació es troben els plans d'igualtat a les empreses de les
Illes Balears?
Palma, a 18 de maig de 2010.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com afectaran les mesures anunciades pel president del
Govern central a les inversions en infraestructures públiques
previstes per a les Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 19 de maig de 2010.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pot explicar el conseller de Salut i Consum en què consisteix
el nou pla d'accions sanitàries a l'àmbit sociosanitari del servei
de Salut?
Palma, a 18 de maig de 2010.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins efectes tindrà el retall anunciat pel president del
Govern central en relació amb les inversions que el Govern de
les Illes Balears tenia previstes a l'illa d'Eivissa?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Palma, a 19 de maig de 2010.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió li mereix a l'Hble. Sr. Conseller de Salut el
resultat de la fiscalització de la seva conselleria efectuada per la
Sindicatura de Comptes en relació amb l'any 2008?
Palma, a 19 de maig de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins retalls de despesa té previst efectuar el Govern de les
Illes Balears per fer front a la greu crisi econòmica que patim?
Palma, a 19 de maig de 2010.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com valora el Molt Hble. Sr. President l'informe elaborat
per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears en relació
amb la fiscalització del compte general de la comunitat
autònoma de les Illes Balears de 2008?
Palma, a 19 de maig de 2010.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

RGE núm. 2116/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a investigació judicial, a contestar
davant la Comissió de Control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB de 13 de maig de 2010).
RGE núm. 2117/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència de
vulneració de dret a la llibertat sindical (I), a contestar davant
la Comissió de Control parlamentari sobre Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de Control
parlamentari sobre la RTVIB de 13 de maig de 2010).
RGE núm. 2118/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència de
vulneració de dret a la llibertat sindical (II), a contestar davant
la Comissió de Control parlamentari sobre Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de Control
parlamentari sobre la RTVIB de 13 de maig de 2010).
RGE núm. 2119/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència de
vulneració de dret a la llibertat sindical (III), a contestar
davant la Comissió de Control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB de 13 de maig de 2010).
RGE núm. 2120/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés de
petites productores autòctones a contractes amb IB3 (I), a
contestar davant la Comissió de Control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB de 13 de maig de 2010).
RGE núm. 2121/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés de
petites productores autòctones a contractes amb IB3 (II), a
contestar davant la Comissió de Control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB de 13 de maig de 2010).
RGE núm. 2122/10, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a acomiadaments de personal d'IB3 a Menorca, a contestar
davant la Comissió de Control parlamentari sobre
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB de 13 de maig de 2010).
Palma, a 13 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 2073/10, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
captació de publicitat per a IB3, a contestar davant la
Comissió de Control parlamentari sobre Radiotelevisió de les
Illes Balears. (Mesa de la Comissió de Control parlamentari
sobre la RTVIB de 13 de maig de 2010).

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència reguladora del funcionament de la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears,
la diputada sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
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Quins criteris se segueixen per recaptar la publicitat per a
IB3 Televisió?
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Com es materialitzaran les responsabilitats d'IB3 per la
condemna a Catalina Sitjar i a Carles Hellin?
Palma, a 13 de maig de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

Palma, a 11 de maig de 2010.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

B)

E)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència reguladora del funcionament de la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears,
el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència reguladora del funcionament de la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears,
el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

L'administració de Justícia o els cossos de seguretat de
l'Estat s'han posat en contacte amb l'EPRTVIB per obtenir
informació en relació amb les investigacions sobre algun dels
casos de presumpta corrupció de l'anterior legislatura o de la
present?

Després de la condemna a Catalina Sitjar i a Carles Hellin
per vulnerar el dret fonamental a la llibertat sindical, qui es farà
càrrec de la multa de 4.000 euros que els ha estat imposada?
Palma, a 13 de maig de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

Palma, a 13 de maig de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència reguladora del funcionament de la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears,
el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència reguladora del funcionament de la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears,
el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quin tant per cent de producció externa està actualment en
mans de petites productores?

Quines responsabilitats es prendran a IB3 després de la
condemna a Catalina Sitjar i a Carles Hellin per vulnerar el dret
fonamental a la llibertat sindical?
Palma, a 13 de maig de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència reguladora del funcionament de la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears,
el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Palma, a 13 de maig de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència reguladora del funcionament de la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears,
el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Quina quantia global del pressupost de l'EPRTVIB i dels
mitjans que gestiona està destinada a contractes amb petites
productores?

Ordre de Publicació
Palma, a 13 de maig de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència reguladora del funcionament de la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears,
la diputada sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quin coneixement té el director general de l'EPRTVIB dels
acomiadaments que es produeixen a Menorca de l'organisme
que dirigeix i dels mitjans que en formen part?
Palma, a 13 de maig de 2010.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

RGE núm. 2072/10, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recepció de la senyal d'IB3 televisió. (Mesa de 19 de
maig de 2010).
RGE núm. 2131/10, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a personal no docent d'administració en els centres
escolars de primària de les Illes Balears. (Mesa de 19 de maig
de 2010).
RGE núm. 2132/10, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manca de drets humans de les dones i els nins i nines
a Afganistan. (Mesa de 19 de maig de 2010).
RGE núm. 2133/10, dels Grups Parlamentaris Popular,
Socialista, BLOC per Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a
solAlicitud de declaració dels béns arqueològics de la cultura
talaiòtica de Menorca com a patrimoni de la humanitat, a
tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 19 de maig de
2010).
RGE núm. 2140/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a pagaments de drets de
propietat intelAlectual per part dels ajuntaments, a tramitar pel
procediment d'urgència. (Mesa de 19 de maig de 2010).

Ordre de Publicació
RGE núm. 2107/10, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
promoció d'energies renovables, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 19 de maig de 2010).
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Exposició de motius
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Quines línies d'ajuda disposa la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia per tal de promoure l'ús d'energies
renovables?
Palma, a 12 de maig de 2010.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Els mitjans de comunicació compleixen una funció de servei
públic, mitjançant el qual es cobreixen les necessitats
informatives dels ciutadans, es promou la cultura, s’impulsa
l’educació i es facilita l’entreteniment.
Aquesta funció pública va ser un dels elements fonamentals
per a la creació d’IB3 i la seva televisió, la qual també té una
finalitat de difusió de la nostra diversitat cultural, el pluralisme
de la nostra comunitat i la garantia d’expressió oberta dels
diversos colAlectius i sensibilitats.
Atesa aquesta funció i per tal que tot això sigui possible de
manera efectiva és fonamental assegurar la recepció dels canals
de comunicació i molt particularment els de la nostra comunitat
autònoma, finançats amb els impostos de tots els ciutadans de
les Illes Balears sense excepció i també per part d’aquells que
no reben el senyal que els ha de fer possible gaudir-ne.
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Així, cal esmentar que determinats municipis de la Serra de
Tramuntana no veuen IB3 Televisió. Molt especialment aquest
és el cas dels municipis de Banyalbufar i d’Estellencs.
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Proposició no de llei

Per dir-ho d’una altra manera, per poder oferir l’educació de
qualitat que mana la LOE i que tots volem, de cada vegada són
més importants la dedicació i l’especialització del professorat i
que aquest no es vegi obligat a repartir l’horari amb tasques per
a les quals no està preparat.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

1. Revisar la situació de la recepció del senyal d’emissió
d’IB3 Televisió.

Proposició no de llei

2. Estudiar els mecanismes necessaris per fer possible la
recepció del senyal de la televisió autonòmica de les Illes
Balears.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a proporcionar de manera progressiva als centres
escolars de primària de les nostres illes el personal no docent
necessari que s’encarregui de les tasques administratives.

3. Aplicar una solució efectiva en el termini màxim de sis
mesos.
Palma, a 11 de maig de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

Palma, a 10 de maig de 2010.
La diputada:
Maria Cristina Rita i Larrucea.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
L’article 112 de la Llei Orgànica d’Educació diu que
correspon a les administracions educatives dotar els centres
públics dels mitjans materials i humans necessaris per oferir una
educació de qualitat i garantir la igualtat d’oportunitats en
l’educació.
L’administració educativa, és a dir la Conselleria
d’Educació i Cultura, té l’obligació de dotar els centres de
primària del personal docent necessari per al seu bon
funcionament mentre que els ajuntaments s’ocupen del personal
subaltern, d’aquesta manera les funcions administratives han
recaigut tradicionalment en l’equip directiu i en el professorat
dels centres. Únicament en alguns casos especials els centres de
primària estan dotats de personal específic d’administració,
mentre que els centres de secundària sí disposen de manera
general d’aquest personal.
Aquestes tasques administratives, que són necessàries per a
la bona gestió dels centres, amb el temps han adquirit una
important complexitat i tant la direcció del centre com el
professorat hi han de dedicar un temps que forçosament s’ha de
restar a la seva funció primordial, que és l’educació dels
alumnes.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
Amb la presentació d’aquesta proposició no de llei el Grup
Parlamentari Socialista vol visualitzar la manca de drets humans
a Afganistan, especialment la manca de drets de les dones i dels
nins i nines; aquest país està a la cua del món en aquest tema.
Les dones a Afganistan no tenen dret a la sanitat, a
l’educació, al treball, en definitiva no són tractades com a ésser
humans i, com a conseqüència, tampoc els seus fills i filles, cal
recordar l’estat de guerres contínues que viu el país des de fa
trenta anys i la gran quantitat de dones soles amb fills i filles
que hi ha en aquest país.
Recentment ha estat a Palma una representant de
l’organització de dones revolucionàries d’Afganistan (RAWA),
aquesta visita ha format part d’una sèrie de conferències que ha
ofert per tot el territori espanyol convidada per diferents
organitzacions de dones.
En aquestes conferències la representant de RAWA ha
pretès sensibilitzar i aconseguir un compromís de les
institucions que ha visitat en la seva estada a diferents ciutats
d’Espanya, compromís en l’elaboració d’un manifest consensuat
per totes les organitzacions de dones implicades i diferents
administracions públiques que li han donat el seu suport per
visualitzar la manca de drets humans de les dones a Afganistan
a causa que aquest gran problema de les dones afganeses no ha
variat gens amb l’ocupació de les forces d’EEUU i de l’OTAN.
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Per això el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
que en les seves actuacions a Afganistan prioritzi la salvaguarda
i defensa dels drets humans especialment els de les dones i els
dels nins i nines.
Palma, a 10 de maig de 2010.
La diputada:
María Luisa Morillas i Navarro.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Popular, Socialista, BLOC per Mallorca i PSMVerds i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
Els monuments arqueològics de Menorca corresponents a la
cultura talaiòtica són d’una gran singularitat i espectacularitat
i alguns dels seus elements són únics en el món.
Entre les múltiples restes arqueològiques localitzades en tota
l’illa, existeixen construccions funeràries com les navetes des
Tudons o Rafal Rubí, religioses com les taules de Torralba d’en
Salord i Talatí de Dalt, o els poblats com Torre d’en Galmés o
Son Catlar, entre d’altres, que són exponents extraordinàriament
ben conservats d’aquesta cultura pròpia de les Illes Balears.
La declaració de Menorca com a Reserva de la Biosfera, així
com la declaració d’uns 1.500 jaciments arqueològics com a
béns d’interès cultural asseguren la conservació futura d’aquests
béns en un entorn, a més, de gran bellesa.
La constatació del fet que a Espanya únicament existeixen
tres conjunts de béns prehistòrics declarats Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO ens ajuda a pensar que la solAlicitud
de declaració de conjunt de construccions d’època talaiòtica de
Menorca podria ser ben rebuda per part d’aquesta entitat
internacional.

El Consell Insular de Menorca, en data de 14 d’abril, va
aprovar per unanimitat iniciar els tràmits necessaris per a
formalitzar la solAlicitud de la candidatura a la UNESCO.
Per afrontar amb èxit una candidatura d’aquestes
característiques la sensibilització de la societat civil i el suport
institucional són fonamentals.
És per tots aquests motius que els grups parlamentaris
Popular, Socialista, BLOC per Mallorca i PSM-Verds i Mixt
presenten la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
resolució del Consell Insular de Menorca de solAlicitar la
inclusió de la candidatura dels “béns arqueològics de l’època
talaiòtica de Menorca” a llista indicativa elaborada pel Govern
d’Espanya, com a primera passa cap a la declaració com a
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport també a la solAlicitud del Consell
Insular de Menorca per a la inclusió de la candidatura dels “béns
arqueològics de l’època talaiòtica de Menorca” a llista
indicativa elaborada pel Govern d’Espanya, com a primera
passa cap a la declaració com a Patrimoni de la Humanitat per
la UNESCO.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar, tant tècnicament com
econòmicament, en l’elaboració i edició dels dossiers necessaris
per tal de presentar la solAlicitud davant la UNESCO.
Palma, a 10 de maig de 2010.
El portaveu del Grup Parlamentari Popular:
Francesc Fiol i Amengual.
El portaveu del Grup Parlamentari Socialista:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
El portaveu del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds:
Gabriel Barceló i Milta.
Les diputades del Grup Parlamentari Mixt:
Esperança Marí i Mayans.
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)

Aquesta declaració redundaria en la conservació, posada en
valor i difusió internacional d’aquests monuments i de l’illa en
el seu conjunt.
En data 25 d’agost del 2009 la Secció d’Història i
Arqueologia de l’IME va acordar per unanimitat demanar al
consell insular l’inici dels tràmits per solAlicitar de la UNESCO
la declaració dels “béns arqueològics de la prehistòria de
Menorca” com a Patrimoni de la Humanitat.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent.
El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las
disposiciones legales vigentes sobre la materia (d’ara endavant,
TRLPI), va introduir el pagament d’una “compensació
equitativa” sobre la reproducció utilitzada per a ús privat, amb
l’objectiu de “compensar els drets de propietat intelAlectual que
es deixaran percebre per raó d’e l’expressada reproducció”. Es
tracta del que és conegut com a “cànon digital” i que suposa una
càrrega addicional sobre el preu de tots els suports i aparells que
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puguin ser destinats a reproducció, emmagatzemament de
documents (fotocopiadores, impressores, equips de reproducció
i d’enregistrament de documents audiovisuals, CD-R, DVD-R,
etc.).
El “cànon digital” ha estat objecte de contestació per part de
molts de sectors socials, ja que es tracta de la imposició d’un
cost afegit que han de pagar tots els consumidors, al marge de
si el material adquirit s’utilitza per a la reproducció privada de
material subjecte a drets de propietat intelAlectual. Ja hi ha hagut
sentències que estableixen que la llei suposa la presumpció de
què els equips o suport seran usats amb aquesta finalitat i que
aquesta presumpció pot ser invalidada per prova practicada en
contrari.
Les administracions destinen quantitats molt importants a
l’adquisició de material subjecte a cànon digital. En aquest cas,
la presumpció d’utilització per copiar obres amb drets de
propietat intelAlectual resulta molt especialment inadequada i
hauria de prevaler, en tot cas, la presumpció contrària. El propi
article 25 del TRLPI ja estableix que el Govern espanyol pot
fixar excepcions al pagament del cànon “quan quedi
suficientment acreditat que el destí o ús final dels equips,
aparells, o suports materials no sigui la reproducció prevista a
l’article 31.2", (còpia privada d’obres d’autor).

Palma, a 14 de maig de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 2049/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Turisme.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de maig de 2010, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Turisme, davant la Comissió de Turisme, per tal d'informar
sobre la negativa de la consellera de Turisme per fer efectives
les competències en matèria de promoció turística.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Per a les administracions municipals, l’exempció del
pagament del “cànon digital” resultaria, a més de ser de justícia
pels arguments exposats, un important estalvi en temps de crisi.
D’altra banda, recentment ha sorgit la polèmica per la
reclamació de la Societat General d’Autors d’Espanya a
ajuntaments de les Illes Balears per la reproducció de música
tradicional de ballades populars i altres manifestacions culturals
o festives d’aquest tipus. Aquesta reclamació resulta sovint, de
música que no ha estat enregistrada. Cal demanar un aclariment
acurat, que eviti abusos, sobre quins són els materials que està
justificat considerar subjectes al pagament de drets de propietat
intelAlectual.
Per tot això, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds presenta els següents
Acords
1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport als
municipis que han solAlicitat l’exempció del pagament de la
“compensació equitativa” que estableix, per a l’adquisició
d’aparells o suports que puguin ser usats en la còpia i
emmagatzemament de documents, el Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando
y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la
materia.
2. El Parlament de les Illes Balears es declara a favor de què
s’estableixi, per evitar que les administracions municipals hagin
de fer pagaments abusiu, un catàleg clar, a partir de criteris
raonables, dels materials subjectes al pagament de drets de
propietat intelAlectual.
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Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 2129/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent del Molt Hble. Sr.
President del Govern de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de maig de 2010, arran de l'escrit esmentat, que solAlicita la
compareixença urgent del Molt Hble. Sr. President del Govern
de les Illes Balears davant el Ple de la cambra, per tal d'informar
sobre les mesures de retall econòmic anunciades pel president
del Govern central i l'impacte que tendran a les Illes Balears,
acorda de solAlicitar la compareixença esmentada i de
preveure’n la inclusió en un ordre del dia del Ple del Parlament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

C)
RGE núm. 2144/10, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença del Molt Hble. Sr. President del
Govern de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de maig de 2010, conformement amb l'article 176 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Molt Hble. Sr. President del
Govern, davant el Ple de la cambra, per tal d'informar sobre les
mesures d'austeritat anunciades pel president del Govern
espanyol, Sr. José Luís Rodríguez Zapatero, i acorda de
preveure’n la inclusió en un ordre del dia del Ple del Parlament.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

C)
Tramitació pel procediment d'urgència per al Projecte de
llei RGE núm. 804/10, del sector públic instrumental de les
Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de maig de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2145/10,
presentat pel Govern de les Illes Balears, i conformement amb
l'establert a l'article 95 del Reglament de la cambra, acorda
d'establir l'aplicació del procediment d'urgència per als tràmits
restants en la tramitació del projecte de llei esmentat, publicat
al BOPIB núm. 119, de 12 de març d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 1385/10, de mesures urgents relatives a
determinades infraestructures i equipaments d'interès general.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de maig de 2010, conformement amb el que preveu l'article
93 del Reglament de la cambra i atès l'escrit RGE núm.
2130/10, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte
esmentat, publicat al BOPIB núm. 126, de 7 de maig d'enguany,
fins al proper dia 26 de maig de 2010.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substitució a la Comissió de Turisme.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de maig de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2074/10,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, pel qual es comunica
que a la Comissió de Turisme l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal
Huguet i Sintes substitueix l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
B)
Tramitació davant el Ple de la cambra pel procediment
d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 970/10.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de maig de 2010, atès l'escrit RGE núm. 2071/10, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, acorda que la proposició no de
llei indicada, publicada al BOPIB núm. 120, de 19 de març
d'enguany, passi a tramitar-se davant el Ple de la cambra.
Així mateix, atès l'escrit RGE núm. 2135/10, presentat pel
mateix grup, i conformement amb l'establert als articles 95 i 96
del Reglament del Parlament i a la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, acorda que aquesta proposició no de
llei es tramiti pel procediment d'urgència.

Ordre de Publicació
B)
Renúncia al càrrec de secretària de la Mesa de la Comissió
d'Economia.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de maig de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2089/10,
presentat per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans,
del Grup Parlamentari Mixt, pel qual comunica la seva renúncia
al càrrec de secretària de la Mesa de la Comissió d'Economia.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4663
Ordre de Publicació

D)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència

Ordre de Publicació
Atès que:
C)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres
de la Mesa.
B. El portaveu del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 2256, de dia 19 de maig de 2010,
solAlicita el nomenament del Sr. Javier Fons Recuenco, com
a personal eventual adscrit al servei del grup esmentat.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Javier Fons i Recuenco com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de servei
(assimilat a funcionari del grup A1, nivell 26), adscrit al
servei del Grup Parlamentari Popular, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 20 de maig de 2010.
2. Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa.
3. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
4. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions Públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 20 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Aina Rado i Ferrando.

A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres
de la Mesa.
B. El portaveu del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 2257, de dia 19 de maig de 2010,
solAlicita el nomenament de la Sra. Sonia Belén Navas i
Pérez, com a personal eventual adscrit al servei del grup
esmentat.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar la Sra. Sonia Belén Navas i Pérez com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a funcionari del grup C1, nivell 23), adscrita al
servei del Grup Parlamentari Popular, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 20 de maig de 2010.
2. Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa.
3. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
4. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions Públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 20 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
E)
Conveni entre la institució del Parlament de les Illes
Balears i el personal per a l'any 2010.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de maig de 2010, aprovà el conveni entre la institució i el
personal per a l'any 2010 que es transcriu a continuació.
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Palma, a 12 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
Conveni entre la institució Parlament de les Illes Balears
i el personal per a l'any 2010
Clàusula primera
1. El present acord serà d'aplicació al personal al servei del
Parlament de les Illes Balears. A aquests efectes, es considera
personal al servei del Parlament els funcionaris, el personal
eventual i el personal laboral que prestin el seus serveis
professionals i retribuïts amb càrrec als pressuposts d’aquesta
institució autonòmica.
2. La vigència del present acord serà de l’1 de gener de 2010
fins al 31 de desembre de 2010, i s'entendrà prorrogat fins a la
signatura d'un nou acord.
Clàusula segona
1. Si n'hi hagués, l'increment de les retribucions per al 2010,
serà el previst i aprovat amb caràcter general per a
l'Administració General de l'Estat i de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. En cas d'aprovació d'altres millores
retributives o socials per a les esmentades administracions,
aquestes seran d'aplicació al personal del Parlament, atès que
aquest és una secció pressupostària més de la comunitat
autònoma. El repartiment o l'aplicació d’aquestes millores serà
mitjançant acord entre la Mesa del Parlament i la Junta de
Personal.
2. D’acord amb els termes establerts a l’acord Administració
General de l’Estat-Sindicats 2010-2012, publicat al BOE núm.
258 del dia 26/10/2010, el Parlament es compromet a adoptar
les mesures corresponents per compensar la pèrdua de poder
adquisitiu dels treballadors de la cambra, si és que n’hi ha,
durant la vigència del present acord. Amb efecte d’1 de gener de
2012, i dins el primer trimestre del mateix any, s’abonarà
l’import corresponent a la desviació que s’hagués pogut produir
entre l’increment de les retribucions establert per les lleis de
pressuposts generals de l’Estat per als anys 2010 i 2011 i la
inflació efectiva d’aquests anys. Aquests crèdits s’incorporaran
a la massa salarial de l’any 2012.
Amb efectes d'1 de gener de 2013, i dins el primer trimestre
del mateix any, s’incorporarà l’import corresponent a la
desviació que, si pertoca, s’hagués produït entre els increments
establerts per la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a
l’any 2012 i la inflació efectiva d’aquest any. Així mateix,
aquests crèdits s’incorporaran també a la massa salarial de l’any
2013.
3. A les pagues de juny i desembre s'aplicarà l'acordat a la
sessió de la Mesa del Parlament de dia 16.11.94, en relació amb
la paga de desembre de 1994. El disposat al present apartat serà
d'aplicació a totes les persones que percebin retribucions amb
càrrec al capítol I de la Secció 02 Parlament.

Clàusula tercera
1. La jornada màxima de treball s'estableix per al personal
funcionari en 35 hores setmanals, que suposen un còmput anual
de 1.540 hores.
La jornada de treball serà la que ve determinada a les
normes aprovades per la Mesa de Parlament en sessió de dia 14
de juny de 2000.
2. El personal que per motius del servei hagi de romandre a la
seu de la cambra els dies 24 o 31 de desembre, tindrà dos dies
de lleure per cadascun d’ells.
3. Cada any s’estudiarà per part de la Mesa i la Junta de
Personal la possibilitat que als dies de permís s’hi afegeixin
tants de dies com dies festius caiguin en dissabte durant l’any en
curs.
4. Tindran la consideració de serveis extraordinaris:
a) Aquells que els funcionaris del Parlament realitzin fora de
la jornada pròpia del lloc de feina segons les necessitats del
servei.
b) Aquells duts a terme dins la jornada laboral però que
suposen un increment de les hores realitzades i que no són
deguts a tasques pròpies de l’activitat parlamentària.
La prestació de serveis extraordinaris serà voluntària i podrà
compensar-se:
a) Mitjançant gratificació econòmica.
b) Amb temps de descans.
Les quantitats fixades per grups són:
- Subgrup A1................ 35 i/hora.
- Subgrup A2................ 31 i/hora.
- Subgrup C1................ 28 i/hora.
- Subgrup C2 i AP......... 25 i/hora.
Aquestes quantitats s'incrementaran un 30% si es realitzen
en horari nocturn (a partir de les 22.00h.) i en un 30% més si es
realitzen en horari festiu.
Com a regla general, els serveis extraordinaris es
compensaran amb temps de descans. Quan això no sigui
possible o les necessitats del servei ho facin aconsellable, la
Mesa procedirà a la compensació mitjançant compensació
econòmica.
Les compensacions no econòmiques pels serveis
extraordinaris s’autoritzaran pel lletrat oficial major o persona
en qui delegui, a proposta del responsable de cadascun dels
serveis de la cambra. La compensació es realitzarà a raó de dues
hores per cada hora de servei extraordinari.
Clàusula quarta
Es mantindrà la pòlissa d’assegurança colAlectiva per a
cobrir riscs de mort i d’invalidesa permanent, així com el
sistema de revisió mèdica anual i voluntària, ja establert i
vigent.
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Clàusula cinquena
1. D'acord amb els principis generals establerts al Decret
135/95, de 12 de desembre del 1995, de la Conselleria de la
Funció Pública de la CAIB, en el qual es regula l'acció social a
favor de funcionaris i personal laboral de la CAIB, amb caràcter
permanent, s'aplicaran al personal del Parlament de les Illes
Balears els principis generals d'ajudes socials establerts en el
present acord.
2. Es destina un fons per a ajudes de caràcter social i per a la
formació del personal funcionari, fills, cònjuges i parelles, les
quanties de les quals figuren a l'annex de l'Acord per al 2010.
3. Pel que fa a les ajudes sanitàries incloses dins les ajudes
socials, donat que tenen com a finalitat el tractament o el
restabliment de la salut i no poden considerar-se fiscalment com
un increment de la riquesa del beneficiari, no es trobaran
sotmeses a cap tipus de retenció d’IRPF. Queden incloses dins
aquest apartat les següents: ajudes a treballadors amb fills
disminuïts en grau profund, ajudes per a la recuperació física i
psíquica, tractaments mèdics de caràcter crònic, pròtesis dentals,
ortodòncies, psiquiatria, audiòfons, aparells de control diabètic,
aparells de control de la tensió arterial, ulleres graduades, lents
de contacte i/o vidres, intervencions oftalmològiques, ortopèdia,
plantilles, etc.
4. Per a la concessió de les ajudes socials serà preceptiu
l'informe de la Junta de Personal. Per poder accedir a les ajudes
socials s'haurà de presentar amb caràcter anual una declaració
jurada de les condicions socioeconòmiques dels membres de la
unitat familiar amb dret a la percepció de les ajudes; la
declaració s'haurà de presentar el mes de gener i serà requisit
indispensable per percebre-les. El personal està obligat a
comunicar a la Junta de Personal qualsevol incidència que
signifiqui una modificació d'aquells supòsits que permeten
percebre les ajudes. Aquestes no seran extensives als cònjuges,
a la parella i als fills amb ingressos propis que superin el sou
mínim interprofessional. Les peticions d'ajuda que a criteri de
la Junta de Personal resultin dubtoses es denegaran, i es
notificarà a l'interessat o la interessada el motiu de la no
aprovació, a fi que faciliti les oportunes explicacions, per tal
d'accedir a una nova tramitació de la petició.
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Quan la persona solAlicitant ocupi una plaça amb una relació
de durada no definida cobrarà l’ajuda per fills en la part
proporcional que li correspongui de forma mensual.
b) Preferència a les peticions d'aquells membres del personal
que no n'hagin demanat cap o que n'hagin demanat menys.
c) Les ajudes que no es puguin pagar un mes seran les
primeres del següent.
d) En cas que no hi hagués crèdit suficient en un moment
determinat, l'ordre de pagament en seria l'invers al de la
jerarquia dels grups funcionarials ( A1-A2-C1-C2 i AP), tenint
en compte la preferència del personal funcionari i laboral davant
el personal que ocupi una plaça de durada no indefinida.
7. Solament a aquests efectes, el personal laboral, si pertoca, i
l'eventual de la cambra tindran l'equivalència que pertoqui a les
seves retribucions contrastades amb les retribucions
corresponents als grups abans assenyalats dels funcionaris de
carrera de la cambra.
Clàusula sisena
Bestretes ordinàries
1. El personal de la cambra en actiu i amb càrrec a operacions
extrapressupostàries (VIAP) tindrà dret a la concessió de
bestretes ordinàries sense cap tipus d'interès de fins al cent per
cent del sou líquid mensual, sempre que no es prevegi la
finalització contractual abans de final de mes.
Aquesta bestreta haurà de ser compensada a la nòmina
corresponent al mes solAlicitat. Així mateix, per a aquelles
persones a les quals es practiqui qualsevol tipus de retenció
mensual, la quantia màxima de la bestreta mensual serà igual al
cent per cent del sou líquid mensual menys la retenció
assenyalada anteriorment.
2. El Parlament podrà concedir com a bestreta l'import de fins
a dues mensualitats íntegres o, en el cas que la quantitat
resultant d'aquestes dues mensualitats sigui inferior a 6.000 i,
es podrà concedir aquesta quantitat. Aquestes bestretes hauran
de ser reintegrades en un màxim de dos anys i mig, seran
retingudes a la nòmina i no acreditaran cap tipus d'interès.
Bestretes extraordinàries

5. Quan la persona solAlicitant ocupi una plaça amb una relació
de durada no indefinida, haurà d’esperar un termini de tres
mesos per poder accedir a les ajudes socials i les percebrà en la
part proporcional que li correspongui d’acord amb el temps que
dugui treballat en el moment de la despesa.

3. Bestreta per a l’adquisició de qualsevol tipus d’ordinador i
material informàtic. Aquesta bestreta haurà de ser degudament
justificada i no podrà superar els 3.000 i, que es retornaran en
un període màxim de dos anys, i no reportarà cap tipus
d’interès.

6. El criteri per atorgar ajudes i el sistema de pagament
d'aquestes serà el següent:
a) Pagament per mesos vençuts, prèvia solAlicitud
acompanyada de factura oficial, exceptuant-ne les ajudes per
fills entre 0 i 21 anys que es pagaran d'ofici per part de la
cambra el mes de gener de cada any. A totes aquelles persones
que s’incorporin a un lloc de treball en el transcurs de l’any, se
li abonaran a final d’any les ajudes per fills nascuts abans de la
seva incorporació al Parlament en la part proporcional que li
correspongui, d’acord amb el temps que hagi treballat, prèvia
solAlicitud del funcionari i mitjançant la presentació d’una
fotocòpia del llibre de família.

4. El personal de la cambra tindrà dret a bestretes de fins a 6
mensualitats líquides o, en el cas que la quantitat resultant
d'aquestes 6 mensualitats sigui inferior a 15.000 i, es podrà
concedir aquesta quantitat per atendre necessitats de caràcter
urgent, la reintegració de la qual s'efectuarà en un període
màxim de fins a quatre anys i no reportarà cap tipus d'interès.
Tindran la consideració de necessitats urgents les derivades
de:
1. Malaltia o intervenció quirúrgica greu del solAlicitant,
cònjuge, parella, fills i pares.
2. Defunció del cònjuge, parella, fills i pares.
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3. Adquisició d’habitatge habitual.
4. Realització d’obres necessàries per a la conservació de
l’habitatge habitual.
5. Matrimoni o regulació de parelles de fet.
6. Divorci, nulAlitat o separació de la persona solAlicitant.
7. Naixement, adopció o acolliment legal de fills.
8. Despeses per estudis oficials, a centres nacionals o
estrangers, per al solAlicitant, cònjuge, parella o fills.
9. Adquisició de mobiliari.
10.
Adquisició de vehicles.
11.
Amortització de crèdits públicament documentats amb
ocasió de l’adquisició de l’habitatge habitual.
12.
D’altres circumstàncies d’anàloga naturalesa.
Quan es parla de “parella” en el present acord s’entenen
parelles estables constituïdes d’acord amb la Llei 18/2001, de
19 de desembre, de parelles estables, o altra legislació anàloga.
La Junta de Personal podrà informar favorablement les
solAlicituds de bestretes extraordinàries quan la persona
solAlicitant no en tingui cap de demanada o hagi pagat al manco
el 50% d’una d'anterior, exceptuant-ne la bestreta per adquisició
d’ordinadors i material informàtic que serà compatible amb
qualsevol altra.
Quan la persona solAlicitant ocupi una plaça amb una relació
de durada no indefinida, la concessió de bestretes
extraordinàries i ordinàries serà ponderada per la Mesa del
Parlament i en cap cas les mensualitats de reintegrament no
podran ser superiors a les mensualitats que restin per acabar la
seva relació amb la institució.
En tot cas, les bestretes tant ordinàries com extraordinàries
hauran de liquidar-se en finalitzar la relació amb la institució.
Bestreta extraordinària excepcional
5. Bestreta per a casos en què el funcionari o la funcionària, els
cònjuges, la parella, els fills, els pares, els germans i qualsevol
altra persona que es trobi a càrrec directe del funcionari o la
funcionària, es veiessin afectats d'una malaltia molt greu en
situació límit que requerís desplaçaments i estades fora del
territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb costs
elevats. La quantia d'aquest tipus de bestreta seria d’un màxim
de 60.000 i, a retornar, amb uns interessos calculats sobre la
mitjana que resulti de la pujada oficial de l’IPC dels darrers 10
anys, en un termini de fins a 10 anys pels grups A1 i A2 i de 15
anys pels grups C1, C2 i AP. Aquesta bestreta seria compatible
amb una altra de prèvia i si la persona afectada per la causa de
la solAlicitud era el mateix funcionari o la funcionària, se
n'asseguraria, en qualsevol cas, la devolució mitjançant
l'assegurança de vida contractada pel mateix Parlament.
L’existència d'una situació que donàs lloc a la solAlicitud
d'aquest tipus de bestreta implicaria automàticament el dret de
disposar d'una llicència extraordinària amb sou de fins a quatre
mesos, prorrogable per altres sis, aquests amb el 50% de les
retribucions íntegres, sempre que la persona afectada no fos el
funcionari o la funcionària i estigués de baixa. La petició de la
bestreta no serà condició imprescindible per disposar de la
llicència extraordinària.
6. Per a la concessió de les bestretes extraordinàries així com
per a la bestreta extraordinària excepcional serà preceptiu
l'informe favorable de la Junta de Personal. La persona
beneficiada haurà de presentar, en el termini d'un mes a comptar
des de l'aprovació per part de la Junta, en el Registre de la

cambra els documents acreditatius del motiu o motius de la
solAlicitud presentada. En cas de no presentar en el termini
indicat els documents pertinents sense causa justificada, la Junta
de Personal n'informarà la Mesa, la qual resoldrà.
El criteri per atorgar les bestretes serà el següent:
1. Bestreta extraordinària excepcional.
2. Bestreta ordinària d’una mensualitat.
3. Bestreta extraordinària, segons l’ordre relacionat al punt sisè
de la clàusula quarta.
4. Bestreta ordinària de dues mensualitats.
Clàusula setena
El Parlament de les Illes Balears impulsarà, mitjançant els
procediments adients, l’accés del personal funcionari al seu
servei a les noves places que puguin sorgir de la creació de la
Sindicatura de Greuges, dependents del Parlament de les Illes
Balears.
Clàusula vuitena
1. El Parlament facilitarà l'accés dels seus funcionaris als cursos
de formació o de perfeccionament, seminaris, etc., realitzats
dins o fora de l'àmbit de la comunitat autònoma, que tinguin o
puguin tenir relació amb el lloc de feina, acompanyats de
l'informe favorable del cap de servei. Així mateix, es donarà la
màxima publicitat a totes les comunicacions dirigides a la
cambra relatives a cursos, i especialment als serveis que, per la
temàtica que es tracti, puguin ser els més interessats.
2. El Parlament promourà i realitzarà cursos propis de formació
entre el seu personal que seran valorats en els concursos de
mèrits i d’altres proves selectives. Tindran accés a aquests
cursos tots els funcionaris independentment del departament a
què pertanyin.
3. El Parlament promourà l'assistència del personal del
Parlament als cursos de formació que realitza l'EBAP, d'acord
amb les normes de l'EBAP. Quan no sigui possible l’assistència
als cursos organitzats per l’Escola, el Parlament promourà
l’assistència a altres cursos organitzats per entitats o organismes
oficials per tal que puguin ser valorats en els concursos de
mèrits i d’altres proves selectives.
Clàusula novena
A tot el personal que causi baixa per invalidesa li serà
d’aplicació la resolució aprovada a la sessió de la Mesa de dia
20 de febrer de 2002.
Clàusula desena
Teletreball
La Mesa, juntament amb la Junta de Personal, per tal de
millorar l’eficàcia i l'eficiència al Parlament, estudiarà fórmules,
durant la vigència d’aquest conveni, que permetin una
introducció gradual de teletreball com un model més de treball
a la cambra. Així, s’ha de fixar en quins casos i en quines
situacions és possible implantar aquest tipus de treball com a
substitutiu i/o complementari del sistema tradicional, així com
els sistemes de control de la quantitat i qualitat de treball
d’aquesta modalitat.
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5. Ajuda per jubilació.

Clàusula onzena
El personal funcionari podrà accedir mitjançant la Intranet
del Parlament al Registre General de Personal per tal de
consultar les dades del seu expedient personal.

5.1. Jubilació i cessament voluntari del servei actiu. Es
satisfarà a la persona que es jubili conforme a l’establert a
l’article 17 de l’Estatut de Personal la quantitat de 42.000 i.

Clàusula dotzena

5.2 Jubilació anticipada/cessament voluntari del servei actiu.
Es concediran als funcionaris que solAlicitin la jubilació
anticipada o la baixa anticipada del servei actiu i tinguin una
antiguitat mínima de 15 anys reconeguda per l’administració
i l’edat mínima de 60 anys les ajudes següents:

Les qüestions que es puguin suscitar de la interpretació de
les diverses clàusules de l'acord present, així com el seguiment
i el control del compliment d'aquestes, seran tractades entre la
persona o les persones que la institució assenyali i la Junta de
Personal.
Les solAlicituds d'ajuda es presentaran dins el mateix any en
què s'ha produït la despesa. Un cop finalitzat l'any, es disposarà
d'una pròrroga de 30 dies per a la presentació de les solAlicituds,
exceptuant-ne els casos excepcionals que valorarà la Junta de
Personal.
Disposició final primera
Aquest acord entre la institució i el personal entrarà en vigor
dia 1 de gener de 2010, independentment de la data de
publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
Disposició final segona
En cas que iniciat l'any 2011 no s'hagués signat un nou acord
entre la institució i el personal, l'actual quedarà automàticament
prorrogat fins a la signatura d'un de nou, i s'incrementaran totes
les quantitats de l'acord amb el percentatge corresponent a l'IPC
de l’any anterior.
Annex d'ajudes socials
1. Ajudes per fills entre 0 i 21 anys, 945 i anuals.
2. Ajuda per atenció a ascendents de primer grau a càrrec dels
funcionaris que no gaudeixen d’ingressos propis superiors el
sou mínim interprofessional i que no disposin de patrimoni
propi, exceptuant-ne l'habitatge habitual sempre que aquest no
reporti cap tipus de benefici econòmic, 945 i anuals.
3. Ajuda per nupcialitat, constitució de parelles de fet, separació
i/o divorci i dissolució de parelles de fet, 840 i.
4. Ajudes per orfandat. Aquesta modalitat d’ajuda té per
finalitat contribuir a palAliar la situació econòmica desfavorable
que es produeix amb motiu de la defunció del personal que
presta serveis al Parlament i va destinada a cada un dels fills
menors de vint-i-un anys que tinguin dependència econòmica
del finat, o fills majors d’aquesta edat que tinguin minusvalidesa
reconeguda i que no gaudeixin d’ingressos propis que superin
el salari mínim interprofessional.
La quantitat de l’ajuda per orfandat, que es percebrà d’un sol
cop, serà de 5.250 i per fill.

- Als 60 anys.......................9.000 i.
- Als 61 anys.....................11.000 i.
- Als 62 anys.....................13.000 i.
- Als 63 anys.....................15.000 i.
- Als 64 anys.....................17.000 i.
Aquesta ajuda es podrà reportar en dues anualitats o en
una, segons les disponibilitats pressupostàries. La percepció
de l’ajuda econòmica per aquestes jubilacions farà
incompatible la percepció d’una nova ajuda per jubilació
ordinària quan es compleixi l’edat de jubilació legalment
prevista.
6. Ajudes per estudis. Aquestes ajudes són incompatibles amb
qualsevol altre ajuda o subvenció que les altres administracions
públiques pugin atorgar pel mateix concepte.
6.1. Ajuda per estudis universitaris i per estudis de formació
professional en centres oficials o entitats privades de
reconegut prestigi, per als funcionaris, els cònjuges, la
parella o els fills, fins a 840 i anuals. Aquesta ajuda
s'incrementarà fins a 2.100 i per als estudis que
forçosament s'hagin de cursar fora de Mallorca per manca
d’oferta o manca de plaça. Si els estudis s’han de realitzar a
Mallorca, però forçosament en una universitat privada, per
manca d’oferta o manca de plaça, l’ajuda serà de 1.500 i.
Per compensació de les despeses realitzades en llibres,
software o material per al curs en el qual s'hagi formalitzat
la matrícula, fins a 262,50 i anuals.
6.2. Cursos de perfeccionament dels estudis universitaris per
als funcionaris, fins a 840 i anuals.
Per compensació de les despeses realitzades en llibres,
software o material per al curs en el qual s'hagi formalitzat
la matrícula, fins a 262,50 i anuals.
6.3. Ajuda al personal per a estudis d’Accés a la Universitat
per un import màxim de 525 i. Per compensació de les
despeses realitzades en llibres, software o material per al
curs fins a 262,50 i anuals.
6.4. Ajuda per estudis dels fills del personal: Aquesta
modalitat té per objecte colAlaborar en les despeses dels fills
dels funcionaris en servei actiu.
Per beneficiar-se d'aquesta ajuda hauran de complir-se
els següents requisits:
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a) Assistir a l’escoleta o cursar estudis d'Educació
Infantil, Educació Primària, Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat.
b) No gaudir de beques o ajudes d'altres organismes per
a la mateixa finalitat.
La quantia de l'ajuda serà la següent:
Fills entre 0 i 3 anys. 945 i anuals per cada fill, sempre
que presentin els justificants acreditatius de les despeses
de l’escoleta infantil, actualment no subvencionada.
Per a l'adquisició de llibres i material necessari per al
desenvolupament del curs escolar, prèvia justificació, i
per un import màxim de 315 i anuals per fill.
Pel servei de guarderia de matí “matinet”, abans de
l’entrada a l’escola, per a fills majors de 3 anys i ajuda
per despeses de menjador per un import màxim de 945
i anuals per fill.
Per despeses de l’escoleta d’estiu fins a 420 i any per
a nins menors de 15 anys. Aquesta ajuda farà referència
únicament i exclusivament a la custòdia de l’escolar fora
del calendari lectiu i dins l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

7.7. Ajudes per discapacitats, fins a 367,50 i mensuals per
a familiars de primer grau amb disminucions físiques,
psíquiques o sensorials, incapacitats per realitzar qualsevol
treball i que es trobin a càrrec directe del funcionari o la
funcionària, reconeguda aquesta per qualsevol organisme
oficial i sempre que no es rebin altres ajudes oficials que
superin el sou mínim interprofessional.
7.8. Per revisió ginecològica i urològica, fins a 189 i
anuals.
8. Ajuda per despeses de manutenció.
8.1. El personal que, per raó de servei, hagi de romandre a
la seu de la cambra i que, per raons objectives, no pugui
desplaçar-se al seu domicili habitual, mitjançant autorització
del seu cap de servei corresponent, gaudirà d’un menú al
restaurant del Parlament o un altre de la seva elecció,
sempre i quan no superi l’import de 15 i.
8.2.- El Parlament durà a terme les actuacions corresponents
per tal que els treballadors de la cambra puguin gaudir d’un
descompte al restaurant del Parlament..

6.5. Ajudes per altres estudis i adquisició de llibres, software
i material necessari dels cursos, si la Junta de Personal
considera que tenen o podran tenir relació amb qualsevol
lloc de feina del Parlament, fins a 420 i anuals.
6.6. Ajuda per estudis i adquisició de llibres, software i
material necessari per al desenvolupament dels cursos de la
llengua catalana per al funcionari o la funcionària, els
cònjuges, la parella i els fills, fins a 262,50 i anuals.
6.7. Ajuda per estudis i adquisició de llibres, software i
material necessari per al desenvolupament dels cursos de
llengües estrangeres per al funcionari o la funcionària, els
cònjuges, la parella i els fills, fins a 262,50 i anuals.

Ordre de Publicació
F)
Modificació de determinats articles de l'Estatut de
Personal.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de maig de 2010 aprovà la modificació dels articles de
l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears que
figuren a continuació:
1. L'article 14, punt 1 queda redactat de la manera següent:

7. Ajudes sanitàries. No es procedirà al pagament de les ajudes
sanitàries que siguin cobertes totalment pel sistema nacional de
la Seguretat Social. Aquelles ajudes que ho siguin parcialment
podran ser presentades en la part que pertoqui.
7.1. Ajuda per ortodòncia, fins a 945 i per any, llevat de
casos extraordinaris a valorar per la Junta.
7.2. Ajudes per despeses odontològiques i per pròtesis
odontològiques i traumatològiques, fins a 945 i per any,
llevat de casos extraordinaris a valorar per la Junta.
7.3. Per a despeses oftalmològiques, fins a 945 i anuals.
7.4. Per a pròtesis otorrinolaringològiques, fins a un màxim
de 472,50 i anuals.

1. El Parlament de les Illes Balears ha d’organitzar i
patrocinar l’assistència a cursets de formació o
perfeccionament del seu personal a fi de facilitar-ne la
promoció i la millora en la prestació dels serveis. Els òrgans
de representació de personal participaran en els plans de
formació en els termes expressats en els articles 60.1.b) i
62.3.e).
2. L'article 17, punt 3 queda redactat de la manera següent:
3. Serà procedent la jubilació voluntària, a solAlicitud de la
persona interessada, sempre que reuneixi els requisits i les
condicions establerts en el règim de Seguretat Social que li
sigui aplicable.
3. L'article 18, punt 1tendrà la redacció següent:

7.5. Per a plantilles i sabates ortopèdiques, fins a un màxim
de 210 i anuals.
7.6. Per altres tipus de material ortopèdic i d’altres
tractaments especials i excepcionals, fins a un màxim de 945
i anuals. Per poder accedir a aquesta ajuda serà preceptiva
la recepta mèdica.

1. Els funcionaris del Parlament de les Illes Balears poden
trobar-se en alguna de les situacions següents:
5. Servei actiu
6. Serveis especials
7. Excedència voluntària
8. Excedència per la cura de fills, familiars, o per motius de
violència de gènere
9. Expectativa de destinació
10.
Suspensió de funcions
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4. L'article 22 queda redactat de la manera següent:
1. Els funcionaris tenen dret a un període d’excedència no
superior a tres anys per tenir cura de cada fill, ja siguin per
filiació natural o per adopció. En el primer cas, el temps s’ha
de computar des del naixement, i en el segon, des de
l’entrega formal de l’adoptat. Els fills successius donen dret
a un nou període d’excedència que posa fi al que se li havia
concedit. Quan el pare i la mare treballin, només un dels dos
pot exercitar aquest dret.
També tindran dret a un període d’excedència fins a tres
anys, aquells funcionaris que hagin estat víctimes de
violència de gènere, i els funcionaris per tenir cura d’un
familiar que es trobi al seu càrrec fins el segon grau inclòs
de consanguinitat o afinitat, que, per raons d’edat, accident,
malaltia o discapacitat no puguin valer-se per ell mateix, i
no realitzi cap activitat retribuïda.
2. El període de permanència en aquesta situació és
computable als efectes d’ascensos, d’antiguitat i de seguretat
social. Durant els tres anys el funcionari té dret a la reserva
del lloc de feina que ocupava.
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8. L'article 29, apartats 1 i 2 queden redactats de la manera
següent:
1. Les vacances anuals es poden gaudir, d’acord amb
l’elecció del funcionari, que, en tot cas, ha d’estar
condicionada a les necessitats del servei, d’acord amb una
de les opcions següent:
a) un mes natural
b) dues quinzenes de mes natural
c) vint-i-dos dies hàbils.
2. En el cas que s’opti per la modalitat de gaudí d’un mes
natural les vacances s’han d’iniciar el primer dia de cada
mes i han d’acabar el darrer dia mateix mes. En el cas que
s’opti per la modalitat de gaudi de dues quinzenes de mes
natural, les vacances s’han d’iniciar el primer dia de cada
mes o el dia 16 del mes, i ha d’acabar el dia 15 o el darrer
dia del mateix mes, respectivament. En el cas que s’opti per
la modalitat de gaudi per dies hàbils, aquest es pot iniciar
qualsevol dia del mes i es pot fraccionar en els períodes que
solAliciti la persona beneficiària, sempre que aquest
comprengui un mínim de cinc dies hàbils consecutius.
9. A l'article 30 s'afegeix un nou apartat 8:

5. L'article 25 queda redactat de la manera següent:
El reingrés al servei actiu dels funcionaris que, procedents
d’alguna de les situacions previstes en aquest capítol, tinguin
reservada una plaça, s’ha de fer necessàriament quan hi hagi un
lloc vacant, a través de la participació en la convocatòria de
provisió corresponent o per adscripció provisional a un lloc o a
una plaça, sempre que compleixin els requisits per ocupar el lloc
o la plaça de què es tracti i respectin l’ordre de prelació següent:
• En expectativa de destinació
• Suspesos
• Excedència per tenir cura dels fills o familiars i per
motius de violència de gènere
• Excedents voluntaris de l’apartat 1.a) i b) de l’article 21
• Excedents voluntaris de l’apartat 1.c) de l’article 21
6. A l'article 26 s'afegeixen dos nous apartats h) i i):
h) A les mesures de conciliació de la vida personal,
familiar i laboral que s’estableixin.
i) El personal del Parlament tindrà accés directe al seu
expedient personal.
7. L'article 27, apartat 1 queda redactat de la manera següent:
1. Tot el personal té dret a gaudir, durant cada any complet
de servei actiu, de vacances retribuïdes d’un mes o de
vint-i-dos dies hàbils, o si n’és el cas, dels dies que li
corresponguin en proporció si el temps de serveis prestats ha
estat menor; a elecció del funcionari.

8. Quan el període de vacances coincideixi totalment o
parcialment amb una incapacitat temporal derivada de
l’embaràs, el part o la lactància natural, o amb el permís de
maternitat o la seva ampliació per lactància, l’empleada
pública tendrà dret a gaudir les vacances un cop finit el
permís en una data distinta, encara que hagi acabat l’any
natural al qual corresponguin. El mateix dret té qui estigui
gaudint del permís de paternitat.
10. L'article 32, apartat a) queda redactat de la manera següent:
a) Pel naixement, l'acolliment o l'adopció d’un fill, a
partir de la data de naixement, de la decisió administrativa
o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual
es constitueix l’adopció, quatre setmanes de permís pel
pare.
11. L'article 32, apartat b) queda redactat de la manera següent:
b) Per mort, malaltia greu o intervenció quirúrgica amb
hospitalització d’un familiar fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat, quatre dies; si el succés s’ha
produït fora de l’illa de residència habitual del funcionari, el
permís serà de cinc dies hàbils. En cas d’hospitalització
aquest permís es podrà gaudir després de l’alta hospitalària.
12. L'article 41, punt 2 queda redactat de la manera següent:
2. Un cop s’hagi produït el naixement, el pare té dret a una
llicència de quatre setmanes immediatament següents al fet
causant.
13.- L'article 55, punt 3 queda redactat de la manera següent:
3. Per a la provisió dels llocs pel sistema de concurs, s’han
d’aplicar els barems aprovats per acord de la Mesa del
Parlament o de l’òrgan en què delegui, un cop oïda la Junta
de Personal.
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14. A l'article 55 s'afegeix el punt 12:

19. La disposició addicional cinquena queda redactada en els
termes següents:

12. Òrgans de selecció: els òrgans de selecció són els
encarregats de dur a terme els procediments selectius. La
seva composició serà la que determini la Mesa del
Parlament, incloent-hi un vocal nomenat per la Junta de
Personal, i els membres de la Mesa que aquesta determini.

En tot el que no estigui regulat o previst al present
estatut o al desenvolupament que hi faci la Mesa del
Parlament, s’aplicaran, amb caràcter supletori, la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, la Llei 7/2007, de 12 d’abril,
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o les lleis que les
substitueixin.

15. L'article 59, punt 19 queda redactat de la manera següent:
19. El dia assenyalat per la votació, la mesa electoral de la
cambra s’ha de constituir a les vuit hores i trenta minuts, i a
la mesa electoral hi haurà dues urnes, una per cadascuna de
les representacions a escollir: personal funcionari i personal
laboral. La votació se celebrarà entre les nou hores i les
setze hores a la seu del Parlament de les Illes Balears.

20. La disposició addicional sisena queda redactada en els
termes següents:
Les places que es creïn al servei del Síndic de Greuges
s’oferiran en primer terme al personal del Parlament de les
Illes Balears, tot d’acord amb l’establert a l’article 28 de la
Llei 1/1993, de 10 de març, del Síndic de Greuges de les
Illes Balears.

16. L'article 64, apartat 2.c) queda redactat de la manera
següent:
c) En qualsevol dels dos supòsits que estableixen les
lletres a) i b) el Parlament s’obliga a mantenir el pagament
de les cotitzacions corresponents a la jornada completa, i el
funcionari o funcionària s’ha de comprometre a jubilar-se
als seixanta-cinc anys.

21. S'afegeix un punt 3 a la disposició final tercera amb el
contingut següent:
3. El permís per paternitat de quatre setmanes establert a
l’article 32.a) del present estatut, d’acord amb l’establert a
la disposició final segona de la Llei 9/2009, de 6 d’octubre,
d’ampliació de durada del permís de paternitat, en els casos
de naixement, adopció o acollida, serà d’aplicació a partir
del dia 1 de gener de 2011. Mentrestant, el permís per
paternitat, en els casos de naixement, adopció o acollida serà
de 15 dies.

17. L'article 64, apartats 3 i 4 queden redactats de la manera
següent:
3. El personal té dret a una reducció d’un terç de la jornada
de feina per necessitat en processos de recuperació per raó
de malaltia. El lletrat oficial major de la cambra o la persona
en qui delegui, ha de decidir sobre la solAlicitud, d’acord
amb les necessitats del servei. La reducció de la jornada de
feina, en els casos prevists a l’apartat anterior, comporta una
disminució en la percepció del corresponent complement
específic, en els termes que estableixi la Mesa del
Parlament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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4. Els funcionaris que, per raons de guarda legal, tinguin la
cura d’un infant menor de 12 anys, un ascendent que
requereixi especial dedicació o a un discapacitat que no
desenvolupi cap activitat retribuïda, tindrà dret a la reducció
d’un terç de la jornada de treball amb una reducció d’un terç
de les seves retribucions.
18. El punt 1 de la disposició addicional segona queda redactat
de la manera següent:
1. Respecte del no previst expressament en els articles 56 a
62 d’aquest estatut, hi són aplicables supletòriament la Llei
Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, la Llei
9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació,
determinació de les condicions de treball i participació del
personal al servei de les administracions públiques, i la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, en la mesura que resultin aplicables a l’àmbit del
Parlament de les Illes Balears.

G)
Diversos acords en matèria de personal.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de maig de 2010, adoptà els acords següents en matèria de
personal.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Model de carrera professional
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de maig de 2010, adoptà per als funcionaris de la cambra el
model de carrera professional establert per als funcionaris de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
conformement amb els acords adoptats pel Consell de Govern
en dates 4 de juliol de 2008, 24 d’octubre de 2008 i 26 de febrer
de 2010.
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L’accés dels funcionaris del Parlament a la carrera
professional en el moment de la seva implantació es farà, amb
caràcter extraordinari i per una sola vegada, mitjançant
l’aplicació exclusiva del criteri del temps de serveis prestats fins
a la data en què la implantació comenci a tenir efectes
econòmics.
Reforma de les normes sobre la jornada i l'horari de
treball dels funcionaris del Parlament de les Illes Balears
El punt 2 de la clàusula segona de les normes sobre la
jornada i l'horari de treball dels funcionaris del Parlament de les
Illes Balears, publicades al BOPIB núm 52, de 23 de juny de
2000, passa a tenir la redacció següent:
Excepcionalment, el lletrat oficial major podrà autoritzar
que la permanència física del personal pugui variar del que
disposa el paràgraf anterior, atenent raons del servei i
l’obligatori temps de descans que entre jornada i jornada ha
de tenir el personal, a petició raonada dels corresponents
caps de servei.
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H)
Modificació de la Relació de llocs de feina i de
l'organigrama del Parlament de les Illes Balears i d'altres
propostes en relació amb la reorganització de la Secció de
Protocol.
Com a conseqüència de l’acord adoptat per la Mesa de la
Cambra en sessió de dia 12 de maig de 2010, de procedir a la
reestructuració de la Secció de Protocol, la Mesa acorda crear
la Secció de Relacions Institucionals amb dues places de nova
creació i funcions pròpies.
Conseqüentment, s’acorda:
A) La modificació de la RPT en el sentit de crear dues places
noves amb les següents característiques:
1.Cap de secció de Relacions Institucionals:
Cos d’adscripció
Grup
Nivell
Complement específic

Cos tècnic de gestió
A2 (antic grup B)
24
1.454,97 i mensuals

Altres:
- Nivell de català C
- Dedicació exclusiva
- Especial responsabilitat/dificultat tècnica
- Plena disponibilitat
- Torns/horari especial
- Plaça singularitzada (S)
- Forma de provisió: proves selectives/concurs de mèrits
(PS/C)
2. Administratiu de Relacions Institucionals:
Cos d’adscripció
Grup

Cos d’administratius
C1 (antic grup C)
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Nivell
20
Complement específic 957,35 i
Altres:
- Nivell de català C
- Plena disponibilitat
- Torns/horari especial
- Plaça bàsica (B)
- Forma de provisió: proves selectives/concurs de mèrits
(PS/C)
B) La modificació de l’organigrama vigent, en el sentit
d’adaptar-lo a la nova organització, que suposa la creació d’una
nova secció, la de Relacions Institucionals, i per tant, d’una
redistribució del personal adscrit a la secció existent de Protocol
i a la nova de Relacions Institucionals, en allò que fa referència
a les funcions que s’han de realitzar en ambdues seccions i a les
noves relacions de jerarquia i dependència funcional que
s’estableix per al personal d’aquelles
C) L’aprovació d’un pla d’ordenació per tal d’optimitzar
mitjançant el programa específic proposat, els recursos humans
existents, atesa la modificació de la RPT i de l’organigrama, per
tal de reassignar els efectius de personal afectats, i a fi de
planificar adequadament la disponibilitat d’aquests per tal que
les seccions de Protocol i de Relacions Institucionals puguin
assumir i atendre les tasques assignades amb la cura i eficàcia
necessàries respectivament; per tant, i atès el que es disposa a
l’article 38 (apartats b i h) de la Llei 3/2007, del dia 27 de març,
de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, es reassignen els efectius de les seccions esmentades en
el sentit següent:
- Adscriure al servei de la Secció de Protocol el personal que es
relaciona:
• Cap de secció de protocol
• Cap de negociat de protocol
• Administratiu de protocol
• Membres del cos d’uixers (uixer major, viceuixers
majors, uixers, uixer-telefonista, xofers)
• Membres del cos d’oficis i serveis
- Adscriure al servei de la secció de relacions institucionals el
personal que es relaciona:
•
•

Cap de secció de Relacions Institucionals
Administratiu de Relacions Institucionals

A més a més, i per tal de distribuir amb eficiència les
tasques de direcció administrativa i tècnica assignades als caps
de secció respectius, el funcionari del cos tècnic de gestió titular
actualment de la plaça de cap de secció de Protocol, ocuparà la
plaça de cap de secció de Relacions Institucionals, amb la
mateixa categoria professional i prerrogatives de què gaudia
com a cap de la Secció de Protocol.
Els efectes administratius del canvi de titularitat anterior
d’acord amb el programa específic d’optimització de recursos
humans proposat abans, serà des del dia de la publicació de les
bases de la convocatòria per cobrir la plaça de cap de secció de
Protocol.
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Com a conseqüència de l’assenyalat als paràgrafs anteriors,
restaran vacants la plaça de cap de secció de Protocol i la
d’administratiu (adscrit a la secció de Relacions Institucionals);
en relació amb les quals la Mesa acorda:
• Dotar-les econòmicament.
• Procedir a fer les convocatòries respectives per cobrirles.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Per veure l'organigrama resultant cliqueu aquí.
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promoció professional dels funcionaris al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Bases de la convocatòria per al proveïment d'una plaça
d'administratiu adscrit a la Secció de Relacions Institucionals,
a la relació de llocs de feina del Parlament de les Illes Balears,
mitjançant concurs-oposició per promoció interna.

6. Tenir la condició de funcionari de carrera del cos d’uixers del
Parlament de les Illes Balears (grup C2/D) en servei actiu o en
qualsevol altra situació administrativa excepte la de suspensió
ferma.

Resolució de Presidència

7. Haver prestat serveis efectius durant un període mínim de dos
anys com a funcionari de carrera del cos d’uixers del Parlament
de les Illes Balears.

I)

La presidenta del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 12 de
maig de 2010, a l'empara del que s'estableix als articles 12 i 13
de l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears, dicta
la següent

8. Estar en possessió del certificat C de català o equivalent,
homologat o expedit per la Direcció General de Política
Lingüística del Govern Balear o per l’Escola Balear
d’Administració Pública.

Resolució:
Aprovar la convocatòria per cobrir mitjançant
concurs-oposició una plaça vacant en el cos d'administratius del
Parlament de les Illes Balears, pel sistema de promoció interna,
tot d'acord amb les següents bases:
Primera
Objecte de la convocatòria
Cobrir mitjançant concurs-oposició pel sistema de promoció
interna una plaça vacant en el cos d'administratius del Parlament
de les Illes Balears, amb caràcter de funcionari de carrera, del
grup C1/C, nivell de complement de destí 20 i complement
específic de 957,35 i mensuals, que es relaciona:
1. Administratiu de relacions institucionals, adscrit a l’Àrea
de Comunicació i Relacions Externes.
Segona
Requisits personals
1. Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’algun dels estats
membres de la Unió Europea o d’algun dels països que hagin
subscrit un tractat internacional en els termes establerts a la
disposició addicional única de la Llei 17/1993, de 23 de
desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció
pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió
Europea.
2. Tenir complerts els 18 anys d’edat i no haver arribat a l’edat
de jubilació forçosa, ambdues edats referides al dia en què
finalitzi el termini de presentació d’instàncies.
3. No estar inhabilitat/ada ni suspès/esa per a l'exercici de la
funció pública. No haver estat separat/da, mitjançant expedient
disciplinari de qualsevol administració pública, òrgan
constitucional o estatutari. No trobar-se inhabilitat/ada per
sentència ferma per a l'acompliment de funcions públiques.
4. No patir malaltia ni disminució física o psíquica que
impedeixi l'acompliment de les funcions corresponents.
5. Tenir el títol de batxiller o el del cicle formatiu de grau
superior de formació professional o equivalents. A efectes de
titulació també s’estarà al que es disposa a la disposició
addicional única del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual
s’aprova el reglament de proveïment de llocs de treball i

9. Aquells aspirants que disposin d’un mínim de 30 hores
d’assistència a cursos específics d’ofimàtica, certificades bé per
escoles d’administració pública, bé per les organitzacions
sindicals que han signat els acords de formació contínua amb
l’Administració General de l’Estat o amb l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, bé per aquelles
corporacions, entitats, universitats, consorcis, etc., establerts a
l’apartat 7.3 de la Resolució de la consellera d’Interior de dia 30
de març de 2009, publicada al BOIB núm. 48, de dia 2 d’abril
de 2009, o bé, finalment, per aquelles entitats, corporacions o
empreses amb les quals la Mesa de la Cambra hagi establert
acords, dins dels corresponents plans de formació aprovats per
aquella; restaran exempts de realitzar la prova d’informàtica.
Aquells aspirants que no presentin les certificacions anteriors
hauran de realitzar una prova per tal de demostrar la seva
suficiència en el maneig dels programes i de les eines
ofimàtiques a nivell d’usuari.
A efectes d’equiparació del mínim de les 30 hores
d’assistència al curs o als cursos d’ofimàtica assenyalats al
paràgraf anterior es consideraran assimilats altres cursos
d’ofimàtica/informàtica i, per tant, no hauran de realitzar la
prova d’informàtica els aspirants que presentin les certificacions
relatives a assistències a cursos d’ofimàtica/informàtica amb un
mínim de 30 hores d’assistència en total, atenent qualsevol de
les combinacions de taules relatives als cursos d’informàtica
que es detallen:
Word i/o
cursos de
perfecciona
ment

Correu
electrònic
(outllook)
i/o cursos de
perfecciona
ment

Acces,
microsoft
office i/o
cursos
perfecciona
ment

10 hores

10 hores

10 hores

10 hores

10 hores

10 hores

10 hores

Excel,
Internet i/o
cursos
perfecciona
ment

10 hores
10 hores

10 hores

10 hores

10 hores

10 hores

10 hores

Windows,
powerpoint
i/o cursos
perfecciona
ment

10 hores
10 hores
10 hores

10 hores

Als efectes de comptar el nombre total d’hores de cada curs,
aquells cursos impartits per les empreses CCR i Nanfor Ibèrica
amb les quals el Parlament de les Illes Balears ha signat
contractes per a la realització de cursos d’informàtica pel
personal de la Cambra, són de 10 hores de durada cadascun.
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Aquells aspirants que no presentin les corresponents
certificacions, hauran de realitzar una prova pràctica per
demostrar la seva suficiència en el maneig de les eines
ofimàtiques a nivell d’usuari.
Tercera
Presentació d'instàncies i termini per l'admissió dels
aspirants
1. Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i
vulgui participar en aquestes proves presentarà al Registre de
l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears la
corresponent instància, segons el model que figura a l’annex II,
juntament amb la certificació on consti la seva condició de
funcionari de carrera del cos d’uixers, la seva antiguitat, els
llocs de treball desenvolupats, el grau personal, la seva situació
administrativa i d’altres circumstàncies que pugin afectar la
valoració dels mèrits de la fase de concurs; en el termini de vint
dies naturals a comptar des de l'endemà al de la publicació de
les presents bases al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears. Els aspirants que presentin les certificacions o els títols
requerits a la base segona, hauran de presentar-los aportant la
còpia o les còpies degudament compulsades juntament amb la
instància. Així mateix, s’hi adjuntaran els documents, títols i
certificats degudament compulsats que acreditin els mèrits que
s’han de valorar a la fase de concurs.
2. Els requisits s’acrediten amb la informació que consta a
l’expedient personal dels aspirants, així mateix s’incorporaran
a l’expedient del concurs els mèrits que constin a l’expedient
personal de cada aspirant referits al darrer dia de presentació de
solAlicituds; per tant, i als efectes de tenir la informació
necessària, el personal que vulgui participar en la convocatòria
podrà comprovar les dades que figuren al seu expedient
personal i solAlicitar-ne un extracte, per tal de conèixer els
requisits i mèrits que hi figuren i, si pertoca, aportar la
documentació que consideri adient, en relació amb aquells que
no hi figuren, tant si són requisits com si són mèrits.
A efectes de valorar els mèrits pels serveis prestats en altres
administracions públiques, s’hauran de presentar els
corresponents certificats emesos per aquelles on consti
l’antiguitat, el grau personal consolidat i els llocs de treball
desenvolupats amb els nivells de complement de destí
corresponents.
3. La presentació d'instàncies també és podrà realitzar pel
procediment establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
4. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Oficialia
Major publicarà al tauler d'anuncis de la cambra, la llista
provisional d'admesos i exclosos. S'hi farà constar el nom, els
cognoms i el número del DNI. Així mateix s'hi assenyalarà el
motiu de la no admissió dels aspirants exclosos, per tal que
aquests, en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de la
data de publicació de la llista provisional, puguin alAlegar o
esmenar la causa que ha motivat la seva exclusió provisional.

5. Transcorregut el període anterior i en el termini màxim d'un
mes, el tribunal resoldrà les reclamacions que s'hagin pogut
presentar, si n'hi havia, i dictarà la corresponent resolució, fent
pública la llista definitiva dels aspirants admesos, que es
publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
i també s'exposarà al tauler d'anuncis de la cambra, juntament
amb el lloc, la data i l'hora de celebració de la prova
d’informàtica, assenyalant així mateix els aspirants que resten
exempts de realitzar-la.
Quarta
Tribunal qualificador. Composició i funcionament
1. El tribunal es constituirà en el quinze dies següents al de la
finalització del termini de presentació de les solAlicituds, amb
convocatòria prèvia dels membres titulars i suplents per part del
president d'aquest.
2. El tribunal qualificador estarà constituït per les persones
següents:
2-1. President: la presidenta del Parlament o membre de la
Mesa en qui delegui.
2-2. Vocal: un altre membre de la Mesa, designat per
aquesta.
2-3. Vocal: el Lletrat-Oficial Major o Lletrat en qui delegui.
2-4. Vocal: un vocal elegit per la Junta de Personal.
2-5. Secretari: el cap de Recursos Humans. Suplent: la cap
del Servei d’Assistència Tècnica Parlamentària.
En tots els casos es nomenaran els suplents corresponents.
3. En la sessió constitutiva, el president o la presidenta
solAlicitarà als membres, titulars i suplents, la declaració
expressa de no trobar-se sotmesos a les circumstàncies previstes
a l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. L'abstenció i la recusació dels membres del
tribunal se substanciaran d'acord amb el que disposen els
articles 28 i 29 d'aquesta llei.
4. Per actuar vàlidament el tribunal necessitarà la presència de
més de la meitat dels seus membres. Els acords s’adoptaran per
majoria de vots dels assistents, i en cas d'empat dirimirà amb el
seu vot el president. Per actuar vàlidament hi hauran de ser
presents el president o la presidenta i el secretari o la secretària.
5. Als efectes de notificacions i incidències, el tribunal tendrà la
seu al Parlament de les Illes Balears.
6. El tribunal resoldrà tots el dubtes i les incidències que puguin
sorgir després d'haver-se constituït i durant la celebració de les
proves.
7. El tribunal podrà nomenar els assessors que estimi oportú per
al desenvolupament de les proves selectives, especialment en la
preparació i qualificació de la prova d’informàtica.
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5.1.4. Coneixements de català:

Cinquena
Procediment selectiu i desenvolupament de les proves
El procés selectiu constarà de dues fases: el concurs on es
valoraran els mèrits dels aspirants, i l’oposició.

Es valoraran els coneixements de català amb el barem
següent:
Els certificats expedits per l’EBAP o per la Direcció
General de Política Lingüística o els homologats per aquesta,
relacionats amb els tipus de coneixements següents:

5.1. Concurs de mèrits
La puntuació global d’aquesta fase serà de fins a 30 punts,
tot d’acord amb el següent barem:
5.1.1. Grau Personal:
Relació

Punts

1. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut superior en dos
nivells o més, al nivell 20
2. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut superior en un
nivell, al nivell 20

6
5,5

3. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut igual al nivell 20

5

4. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut inferior en un
nivell al nivell 20

4

5. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut inferior en dos
nivells al nivell 20

2

6. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut inferior en tres o
més nivells al nivell 20

0,75

5.1.2. Valoració del treball realitzat amb anterioritat a qualsevol
administració pública i al Parlament de les Illes Balears:

Coneixements superiors (certificat “D”)

2 punts

Coneixements de llenguatge administratiu (certificat “E”)

0,75 punts

En relació amb els coneixements de la llengua catalana
s’estarà al que es disposa al Decret 114/2008, de 17 d’octubre,
que aprova el Reglament pel qual es regula l’exigència de
coneixements de llengua catalana en els procediments selectius
d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball que es
convoquin en l’àmbit de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i al Decret 80/2004, de 10 de
setembre, sobre avaluació i certificació de coneixements de
català de la Conselleria d’Educació i Cultura.
En el cas que es presentin dubtes en relació amb la
puntuació o l’equivalència que s’ha d’atorgar a determinats
certificats o títols o sobre la validesa d’aquests, se solAlicitarà
el corresponent informe vinculant al servei que pertoqui de la
Direcció General de Política Lingüística de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
5.1.5. Cursos de formació i perfeccionament:

1. Per haver ocupat com a funcionari de carrera o interí,
un lloc de treball amb un nivell de complement de
destinació superior al nivell 20 o per haver ocupat com a
personal laboral un nivell de lloc de feina igual als nivells
1o2

0,055 punts per mes
fins a un màxim de 6
punts

2. Per haver ocupat com a funcionari de carrera o interí,
un lloc de treball amb un nivell de complement de
destinació igual al nivell 20 o per haver ocupat com a
personal laboral un nivell de lloc de feina igual als nivells
3o4

0,035 punts per mes
fins a un màxim de 4
punts

3. Per haver ocupat com a funcionari de carrera o interí,
un lloc de treball amb un nivell de complement de
destinació inferior en un o dos nivells al nivell 20 o per
haver ocupat com a personal laboral un nivell de lloc de
feina igual al nivell 5

0,025 punts per mes
fins a un màxim de
3,50 punts

4. Per haver ocupat com a funcionari de carrera o interí,
un lloc de treball amb un nivell de complement de
destinació inferior en un o dos nivells al nivell 20 o per
haver ocupat com a personal laboral un nivell de lloc de
feina igual als nivells 6, 7 o 8

0,012 punts per mes
fins a un màxim de 2
punts

5.1.3. Antiguitat:
1. Per cada mes de serveis prestats com a personal
funcionari o laboral a qualsevol altra administració pública

0,020 punts per mes,
fins a un màxim de 4
punts

2. Per cada mes de serveis prestats com a personal
funcionari o laboral a l’administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears

0,025 punts per mes,
fins a un màxim de 8
punts

3. Per cada mes de serveis prestats com a personal
funcionari o laboral del Parlament de les Illes Balears

0,120 punts per mes,
fins a un màxim de
19 punts

Es valoraran els cursos impartits per l’Institut Balear
d’Administració Pública (IBAP), l’Escola Balear
d’Administració Pública (EBAP), l'Institut Nacional
d’Administració Pública (INAP), el Ministeri per a les
Administracions Públiques, les organitzacions sindicals en el
marc dels convenis que signen amb les administracions
públiques de l’Estat i de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en el marc dels acords de formació contínua, bé actuant
com a promotors, bé com a signants dels acords esmentats.
També es valoraran altres accions formatives com seminaris,
congressos, jornades d’estudis, impartits per administracions
públiques, universitats, colAlegis oficials, i per aquells centres o
organismes establerts a l’apartat 7.3.2 de la Resolució de la
Conselleria d’Interior de dia 30 de març de 2009, publicada al
BOIB núm. 48 de 2 d’abril de 2009, tot seguint els criteris que
s'hi estableixen.
Finalment es valoraran les accions formatives realitzades per
altres entitats o empreses distintes de les anteriors, amb les
quals la Mesa del Parlament hagi establert convenis o contractes
de formació o hagi autoritzat la inscripció a cursos, seminaris,
congressos, jornades d’estudi, etc., al personal de la cambra, en
el marc de plans de formació aprovats, amb caràcter general o
puntual.
Per tant es valoraran els cursos que versin sobre les matèries
següents:
• Informàtica/ofimàtica
• Juridicoadministrativa
• Comptable, pressupostària i econòmica
• Idiomes (anglès, francès, alemany, català)
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• Atenció al públic, qualitat, funció organitzativa i
processos administratius
• Protocol, relacions públiques, premsa, comunicació
• Divulgació institucional
• Recursos humans, gestió de personal, empait laboral en
el treball mobbing, intelAligència emocional i d’altres
relacionats amb temes de personal, habilitats personals.
• Prevenció de riscs laborals
• D'altres que puguin tenir relació amb les tasques del lloc
de feina
Cada crèdit és equivalent a 10 hores de durada o la part
proporcional si la durada és menor.
Valoració:
• 0,090 punts per crèdit, quan el certificat acrediti
aprofitament.
• 0,065 punts per crèdit, quan el certificat acrediti
assistència.
• 0,115 punts per crèdit, quan el certificat acrediti
impartició.
No es valoraran en aquest apartat els certificats que no
indiquin les hores de durada, els que corresponguin a
assignatures d’una carrera universitària, els cursos de doctorat
o els derivats de processos selectius.
Si s’han realitzat altres cursos, les matèries dels quals no
figuren a la relació anterior, però a judici del tribunal poden
tenir vinculació amb les tasques del lloc de feina convocat,
també es valoraran.
La puntuació màxima d’aquest apartat relativa a l’assistència
a cursos serà de 9 punts.
5.1.6. Estudis i altres títols:
Només es valoraran les titulacions de nivell acadèmic
superior a la titulació de batxiller superior o equivalent, tot
d’acord amb la següent puntuació:

En relació amb la valoració de les segones titulacions en
qualsevol àmbit, o bé amb la forma de valorar-les, en cas de
dubte, s’estarà al que es disposa a la Resolució de la Consellera
d’Interior de dia 30 de març de 2009.
La puntuació màxima d’aquest apartat serà d'11 punts.
5.1.7. Coneixement d’altres llengües:
Es valoraran els certificats acreditatius de qualsevol llengua
oficial de l’estat o estrangera expedits o homologats per les
escoles oficials d’idiomes o de les escoles d’administració
pública amb les puntuacions següents:
Nivell o equivalències

Puntuació

Nivell 1B de l’E.B.A.P. o 1r curs de l’escola oficial d’idiomes

0,25

Nivell 2B de l’E.B.A.P. o 2n curs de l’escola oficial d’idiomes

0,5

Nivell 3B de l’E.B.A.P. o 3r curs de l’escola oficial d’idiomes

0,75

Nivell 4B de l’E.B.A.P. o 4t curs de l’escola oficial d’idiomes

1

5è curs de l’escola oficial d’idiomes

1,25

La valoració s’efectuarà d’acord amb els següents criteris:
• Els certificats dels nivells 1B i 2B de cada idioma es
valoraran fins a un màxim d’1 punt.
• Els certificats dels nivells superiors al 1B i 2B es
valoraran fins a un màxim de 2 punts.
• Per a una mateixa llengua només es valoraran els nivells
superior dels acreditats amb els criteris assenyalats
anteriorment.
• Es podran valorar simultàniament llengües diferents,
amb els criteris indicats.
• Si existeixen dubtes en relació amb la validesa d’algun
certificat, l’equivalència de nivells o la puntuació que
s’hi ha d’atorgar, es podrà solAlicitar informe a l’EBAP.
5.2. Fase d'oposició

a) Títols acadèmics:
1. Per cada titulació acadèmica de grau, segon cicle universitari,
llicenciat, arquitecte, enginyer o equivalents

5,00 punts

2. Per cada titulació acadèmica de diplomat universitari,
arquitectura tècnica, enginyeria tècnic o equivalents

3,50 punts

3. Per cada títol de doctor o equivalent

2’50 punts

b) Altres títols que tinguin relació amb les tasques del lloc
de feina convocat:
1. Per màsters universitaris, i/o similars o equivalents de
entre 300 i 600 hores

0,25 punts cadascun

2. Per màsters universitaris, i/o similars o equivalents de
entre 600 i 1.200 hores

0,50 punts cadascun

3. Per màsters universitaris, i/o similars o equivalents de
entre 600 i 1.200 hores o més

0’75 punts cadascun

La superació dels cursos i seminaris fonamentals dels
programes de doctorat es valorarà a raó de 0,08 punts per crèdit,
fins a un màxim de 1,5 punts.

Aquesta fase es valorarà fins a un màxim de 70 punts, tot
d’acord amb el següent detall:
- Proves selectives
Es duran a terme dos exercicis obligatoris i una prova per
conèixer la suficiència dels aspirants en relació amb el maneig
de les eines ofimàtiques i amb els coneixements d’informàtica
a nivell d’usuari.
5.2.1. Prova d’informàtica i ofimàtica: de caràcter obligatori.
Consistirà en la realització d’una prova pràctica que determinarà
el tribunal a fi d’avaluar la capacitat dels aspirants en el maneig
de les eines ofimàtiques, que d’entre altres coneixements en
matèria informàtica, necessàriament s’haurà de demostrar la
suficiència en l’ús i el coneixement del sistema operatiu
windows (versió XP o posterior), de l'editor de texts microsoft
word (versió 2003 o posterior), i del gestor de correu electrònic
(outlook 2003 o posterior).
El temps per fer aquesta prova serà d’un màxim de dues
hores.
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Es qualificarà com apta o no apta, i, en aquest darrer cas, els
aspirants declarats no aptes no podran continuar el procés
selectiu.
Els aspirants que presentin el o els certificats exigits a la
base segona restaran exempts de realitzar la prova
d’informàtica/ofimàtica.
5.2-2. Exercici primer (teòric): de caràcter obligatori. Consistirà
a contestar per escrit un tema de la part general d’entre dos
temes que proposarà el tribunal per sorteig públic, i de contestar
per escrit un altre tema de la part específica d’entre dos temes
que proposarà el tribunal per sorteig públic dels que figuren a
l’annex I d'aquestes bases.
El temps per realitzar aquest exercici serà de dues hores.
Es valoraran, d’entre altres factors, els coneixements
generals dels temes i la claredat d’exposició.
Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts.
5.2-3. Exercici segon (pràctic): de caràcter obligatori, Consistirà
en una redacció esquemàtica amb propostes de resolució de
caràcter simple sobre un supòsit pràctic relacionat amb les
funcions pròpies del cos d’administratius, a elegir d’entre els
dos que plantejarà el tribunal, previ sorteig públic, en un temps
màxim de dues hores i mitja.
S’hi valoraran, entre d’altres factors, l’adequada formulació
de conclusions i els coneixements exposats. En qualsevol cas,
el nivell de dificultat d’aquesta prova s’ha d’ajustar
exclusivament als requeriments de coneixements exigits per
accedir als cos d’administratius.
Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts.
En aquest exercici els aspirants podran dur i utilitzar els
llibres i textos legals que estimin oportuns.
5.2.4. A la fase d’oposició totes les proves i tots els exercicis
tendran caràcter eliminatori.
La següent puntuació mínima necessària per continuar les
proves i exercicis és la següent:
1. Prova d’informàtica/ofimàtica

Apte

2. Primer exercici (teòric)

5

3. Segon exercici (pràctic)

5

5.2.5. La puntuació de cada exercici es determinarà amb la
mitjana aritmètica de les atorgades per cadascun dels membres
del tribunal, exceptuant-ne la prova d’informàtica/ofimàtica.
Les puntuacions i la valoració final s'hauran de reflectir en les
respectives actes, així com les incidències que puguin sorgir
durant la celebració de les proves selectives.
Després de la correcció de cada exercici es publicarà al
tauler d'anuncis la relació dels aspirants que hagin superat les
proves corresponents amb les puntuacions obtingudes,
juntament amb les dates i el lloc de realització dels propers
exercicis.
Entre exercici i exercici o prova ha de transcórrer un mínim
de tres dies hàbils.
Sisena
L’ordre per a la realització del concurs i de les proves
selectives de l’oposició de la present convocatòria serà la
següent:

1.
2.
3.
4.
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Prova d’informàtica/ofimàtica
Primer exercici (teòric)
Segon exercici (pràctic)
Valoració del concurs de mèrits

Finalitzats la prova d’informàtica i els exercicis previs, el
tribunal es reunirà per valorar els mèrits dels aspirants. Un cop
feta es publicarà al tauler d’anuncis de la cambra la proposta
provisional de valoració dels mèrits.
A la vista d’aquesta els aspirants podran formular les
reclamacions i alAlegacions en el termini de dos dies hàbils,
comptadors a partir del següent al de la data d’exposició pública
de la proposta provisional. Un cop examinades aquestes, el
tribunal publicarà al tauler d’anuncis de la proposta definitiva
en relació amb la valoració final dels punts de la fase de
concurs.
Un cop finalitzades les proves selectives el tribunal farà
pública al tauler d’anuncis de la cambra la llista provisional amb
la relació dels aspirants que han superat les proves selectives
amb les puntuacions corresponents.
A fi de realitzar la qualificació final sobre 100 punts, les
puntuacions obtingudes en els exercicis teòric i pràctic es
reconvertiran a l’escala dels 100 punts, tot seguint el criteri de
multiplicar cada punt obtingut en aquests per 3,5.
Des de la data de la publicació de la llista provisional, els
aspirants disposaran de tres dies naturals per efectuar les
possibles reclamacions.
A continuació el tribunal disposarà de set dies naturals per
resoldre les reclamacions, i tot seguit es farà pública la resolució
definitiva amb els aspirants seleccionats.
Setena
Presentació de documents
1. Dins el vint dies naturals des que es faci pública la Resolució
que contengui la relació d'aspirants seleccionats i prèvia
notificació per part de l'Oficialia Major, aquests aportaran els
documents que pertoqui al registre de la cambra.
2. Atesa la seva condició de funcionaris de carrera del cos
d’uixers de la Cambra, únicament hauran d'aportar la
documentació exigida a la base segona que no consti en els seus
expedients personals, prèvia notificació de Recursos Humans.

Vuitena
Nomenament i presa de possessió
1. Conclòs l'establert a l’apartat anterior, es procedirà per part
de la Presidència del Parlament de les Illes Balears, oïda la
Mesa i mitjançat resolució, al nomenament com a funcionari o
funcionària de carrera del cos d’administratius de l’aspirant que
hagi obtingut la plaça i presentat la documentació requerida, i
es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
2. L’interessat o la interessada disposarà del termini d’un mes,
comptador des de la notificació del nomenament, per prendre
possessió de la plaça. Si no en pren possessió en el termini
indicat, sense causa justificada, restarà en situació de cessant.
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Novena
Substitució
En cas que la documentació aportada per la persona
proposada presenti defectes no rectificables que impedeixin
formalitzar-ne el nomenament; que la persona proposada
renunciï; o quan la persona proposada no prengui possessió de
la plaça en el termini establert sense causa justificada, la
Presidència del Parlament podrà substituir la persona proposada
per la persona que la segueixi a la llista definitiva dels aspirants
que hagin superat les proves selectives.
Desena
En cas d’empat a les puntuacions finals, s’adjudicaran les
places:
• 1r: s’actuarà d’acord amb l’establert a l’article 61 de la
Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, si fos el
cas.
• 2n: als funcionaris o funcionàries de major antiguitat al
Parlament de les Illes Balears
• 3r: si persisteix l’empat al funcionari o funcionària de
major antiguitat a les administracions públiques.
• 4t: si persisteix l’empat al funcionari o funcionària de
major edat.
Onzena
Disposicions finals i recursos
1. Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius
que se’n derivin es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant de la Mesa, en el termini d’un mes comptador a partir de
l’endemà del de la publicació en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears d’aquesta i d'aquestes
respectivament, d’acord amb el que es disposa als articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, a la Llei 4/1999, del 13 de gener del 1999, que modifica
la llei anterior, i a l'article 77 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes; o bé recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb que es disposa als articles 8.2 i 46 de la Llei
29/1998. de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
Contenciosa administrativa en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació de la
resolució que conté les presents bases al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
2. En tot allò no previst a les presents bases i a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, s'estarà al que es
disposa al 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, i al Decret 26/2001, del 16 de
febrer, que modifica l’anterior.
3. De totes les reunions i sessions del tribunal qualificador
s'aixecarà la corresponent acta per part del secretari, la qual,
signada pels membres assistents, s'adjuntarà a l'expedient.

Annex I
Temari per accedir a una plaça del cos d'administratius
pel sistema de promoció interna i mitjançant concursoposició
Part general
1. El Tribunal Constitucional: organització, composició,
atribucions i funcionament.
2. Les Corts Generals: organització, composició, atribucions i
funcionament.
3. Les comunitats autònomes: organització, funcions i
competències.
4. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte
administratiu. L’eficàcia: notificació i publicació.
5. El procediment administratiu. Els recursos administratius:
concepte i classes. La reclamació administrativa prèvia a la via
judicial. Breu referència a la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
6. El reglament, classes de reglament. Fonaments i límits de la
potestat reglamentària. El control dels reglaments.
7. El Poder Judicial: regulació constitucional. El Consell
General del Poder Judicial: organització i competències.
8. El Govern de la comunitat autònoma: composició,
competències i funcionament. L’estructura de l’Administració
de la comunitat autònoma.
9. Els pressuposts generals de la CAIB: elaboració, estructura,
execució i control.
10. La Unió Europea: antecedents, objectius i naturalesa
jurídica. Les institucions europees. El Consell i la Comissió, el
Parlament i el Tribunal Superior de Justícia.
Part específica
11. La Llei 8/1986, del 26 de novembre, electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
12. El Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes. Especial
referència al Síndic de Greuges i a la Sindicatura de Comptes.
13. Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general: principis generals i breu referència.
14. L’Administració de l’Estat: òrgans superiors de
l’administració civil de l’Estat. L’organització perifèrica de
l’Administració de l’Estat. Els delegats i subdelegats del
govern.
15. El Parlament de les Illes Balears: organització. La Mesa. la
Junta de Portaveus. La investidura, la qüestió de confiança i la
moció de censura.
16. L’estatut dels diputats: adquisició, suspensió i pèrdua de la
condició de diputat, prerrogatives parlamentàries, drets i deures
dels diputats. Els grups parlamentaris.
17. Les comissions parlamentàries: permanents i no permanents.
El Ple. La Diputació Permanent.
18. Disposicions generals de funcionament: les sessions, l’ordre
del dia, els debats i les votacions. El còmput dels terminis i la
presentació de documents. La declaració d’urgència. Les
publicacions del Parlament de les Illes Balears.
19. El procediment legislatiu comú: projectes de llei,
proposicions de llei, retirada d’aquests. Especialitats del
procediment legislatiu. La iniciativa legislativa.
20. InterpelAlacions. Preguntes. Proposicions no de llei.
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Annex II
Model d'instància
......... (nom i llinatges), nat/nada dia.... de.................del.......,
a............................, província de.........., que visc al
carrer/avinguda/plaça..............................…………………
núm...... pis....... porta....., del terme municipal de..........., Codi
postal........…, amb DNI núm........... i telèfon.............................

4679

Resolució:
Aprovar la convocatòria per cobrir mitjançant
concurs-oposició la plaça de cap de secció de Protocol del
Parlament de les Illes Balears, pel sistema de promoció interna,
tot d'acord amb les bases que es relacionen a continuació:
Primera
Objecte de la convocatòria

Declar:
Que reunesc totes les condicions requerides a la base segona
de la convocatòria publicada al BOPIB núm...... de data........ per
proveir una plaça vacant al cos d'administratius del Parlament
de les Illes Balears per concurs-oposició i pel sistema promoció
interna.

Cobrir mitjançant concurs-oposició pel sistema de promoció
interna de la plaça de cap de secció de Protocol del Parlament
de les Illes Balears, amb caràcter de funcionari de carrera, del
cos tècnic de gestió, grup A2/B, nivell de complement de destí
24 i complement específic de 1.454,97i mensuals, que es
relaciona:

Que adjunt certificat oficial acreditatiu del meu coneixement
del català oral i escrit.

1. Cap de secció de protocol, adscrit a l’Àrea de Comunicació
i Relacions Externes.

Que, adjunt el/els certificat/s relatius a la realització dels
cursos d’informàtica/ofimàtica (si s’està en possessió
d’aquest/s).

Segona
Requisits personals

Que adjunt els certificats, títols i documents corresponents
per participar a la fase de concurs de la present convocatòria.
Que, finalment, adjunt la certificació on consten les dades
personals de caràcter administratiu exigides a la base segona de
la convocatòria.
Per tot això solAlicit de ser admès/esa a les corresponents
proves selectives.
..................... a.....d ..................del.....
Signatura.

A la Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les Illes
Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1. Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’algun dels estats
membres de la Unió Europea o d’algun dels països que hagin
subscrit un tractat internacional en els termes establerts a la
disposició addicional única de la Llei 17/1993, de 23 de
desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció
pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió
Europea.
2. Tenir complerts els 18 anys d’edat i no haver arribat a l’edat
de jubilació forçosa, ambdues edats referides al dia en què
finalitzi el termini de presentació d’instàncies.
3. No estar inhabilitat/ada ni suspès/esa per a l'exercici de la
funció pública. No haver estat separat/da, mitjançant expedient
disciplinari de qualsevol administració pública, òrgan
constitucional o estatutari. No trobar-se inhabilitat/ada per
sentència ferma per a l'acompliment de funcions públiques.
4. No patir malaltia ni disminució física o psíquica que
impedeixi l'acompliment de les funcions corresponents.
5. Tenir el títol de diplomat universitari o equivalent.

J)

6. Tenir la condició de funcionari de carrera del cos
d’administratius del Parlament de les Illes Balears (grup C1/C)
en servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa
excepte la de suspensió ferma.

Bases de la convocatòria per al proveïment de la plaça de
Cap de Secció de Protocol adscrita a la Secció de Protocol a
la relació de llocs de feina del Parlament de les Illes Balears,
mitjançant concurs-oposició per promoció interna.

7. Haver prestat serveis efectius durant un període mínim de dos
anys com a funcionari de carrera del cos d’administratius del
Parlament de les Illes Balears.

Ordre de Publicació

Resolució de Presidència
La presidenta del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 12 de
maig de 2010, a l'empara del que s'estableix als articles 12 i 13
de l'Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears, dicta
la següent

8. Estar en possessió del certificat C de català o equivalent,
homologat o expedit per la Direcció General de Política
Lingüística del Govern Balear o per l’Escola Balear
d’Administració Pública.
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Tercera
Presentació d'instàncies i termini per l'admissió dels
aspirants
1. Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i
vulgui participar en aquestes proves presentarà al Registre de
l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears la
corresponent instància, segons el model que figura a l’annex II,
juntament amb la certificació on consti la seva condició de
funcionari o funcionària de carrera del cos d’administratius, la
seva antiguitat, els llocs de treball desenvolupats, el grau
personal, la seva situació administrativa i d’altres
circumstàncies que pugin afectar la valoració dels mèrits de la
fase de concurs, en el termini de vint dies naturals a comptar des
de l'endemà al de la publicació de les presents bases al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears. Els aspirants que
presentin les certificacions o els títols requerits a la base segona,
hauran de presentar-los aportant la còpia o còpies degudament
compulsada/es juntament amb la instància. Així mateix, s’hi
adjuntaran els documents, títols i certificats degudament
compulsats que acreditin els mèrits que s’han de valorar a la
fase de concurs.
2. Els requisits s’acrediten amb la informació que consta a
l’expedient personal dels aspirants; així mateix s’incorporaran
a l’expedient del concurs els mèrits que constin a l’expedient
personal de cada aspirant referits al darrer dia de presentació de
solAlicituds; per tant, i als efectes de tenir la informació
necessària, el personal que vulgui participar en la convocatòria
podrà comprovar les dades que figuren al seu expedient
personal i solAlicitar-ne un extracte, a fi de conèixer els requisits
i els mèrits que hi figuren i, si pertoca, aportar la documentació
que consideri adient, en relació amb aquells que no hi figuren,
tant si són requisits com si són mèrits.
A efectes de valorar els mèrits pels serveis prestats en altres
administracions públiques, s’hauran de presentar el
corresponents certificats emesos per aquelles on consti
l’antiguitat, el grau personal consolidat i els llocs de treball
desenvolupats amb els nivells de complement de destí
corresponents.
3. La presentació d'instàncies també és podrà realitzar pel
procediment establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
4. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Oficialia
Major publicarà al tauler d'anuncis de la cambra, la llista
provisional d'admesos i exclosos. S'hi farà constar el nom, el
cognoms i el número del DNI, així mateix s'hi assenyalarà el
motiu de la no admissió dels aspirants exclosos, per tal que
aquests, en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de la
data de publicació de la llista provisional, puguin alAlegar o
esmenar la causa que ha motivat la seva exclusió provisional.
5. Transcorregut el període anterior i en el termini màxim d'un
mes, el tribunal resoldrà les reclamacions que s'hagin pogut
presentar, si n'hi havia, i dictarà la corresponent resolució, fent
pública la llista definitiva dels aspirants admesos, que es
publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
i també s'exposarà al tauler d'anuncis de la cambra, juntament
amb el lloc, la data i l'hora de celebració del primer exercici.

Quarta
Tribunal qualificador. Composició i funcionament
1. El tribunal es constituirà dins el quinze dies següents al de la
finalització del termini de presentació de les solAlicituds, amb
convocatòria prèvia dels membres titulars i suplents per part del
president d'aquest.
2. El tribunal qualificador estarà constituït per les persones
següents:
2.1. President: la presidenta del Parlament o membre de la
Mesa en qui delegui.
2.2. Vocal: un altre membre de la Mesa designat aquesta.
2.3. Vocal: el lletrat oficial major o lletrat en qui delegui.
2.4. Vocal: un vocal elegit per la Junta de Personal.
2.5. Secretari: el cap de Recursos Humans. Suplent: la cap
del Servei d’Assistència Tècnica Parlamentària.
En tots els casos es nomenaran els suplents corresponents.
3. En la sessió constitutiva, el president o la presidenta
solAlicitarà als membres, titulars i suplents, la declaració
expressa de no trobar-se sotmesos a les circumstàncies previstes
a l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. L'abstenció i la recusació dels membres del
tribunal se substanciaran d'acord amb el que disposen els
articles 28 i 29 d'aquesta llei.
4. Per actuar vàlidament el tribunal necessitarà la presència de
més de la meitat dels seus membres. Els acords s’adoptaran per
majoria de vots dels assistents i, en cas d'empat, dirimirà amb el
seu vot el president. Per actuar vàlidament hauran de ser-hi
presents el president o la presidenta i el secretari o la secretària.
5. Als efectes de notificacions i incidències, el tribunal tendrà la
seu al Parlament de les Illes Balears.
6. El tribunal resoldrà tots el dubtes i incidències que puguin
sorgir després d'haver-se constituït i durant la celebració de les
proves.
7. El tribunal podrà nomenar els assessors que estimi oportú per
al desenvolupament de les proves selectives.
Cinquena
Procediment selectiu i desenvolupament de les proves
El procés selectiu constarà de dues fases: la del concurs on
es valoraran els mèrits dels aspirants i la de l’oposició.
5.1 Concurs de mèrits:
La puntuació global d’aquesta fase serà de fins a 30 punts,
tot d’acord amb el següent barem:
5.1.1. Grau Personal:
Relació

Punts

1. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut superior en dos
nivells o més, al nivell 24

6

2. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut superior en un
nivell, al nivell 24

5
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3. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut igual al nivell
24

5

4. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut inferior en un
nivell al nivell 24

4

5. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut inferior en dos
nivells al nivell 24

2

6. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut inferior en tres
o més nivells al nivell 24

0

5.1.2. Valoració del treball realitzat amb anterioritat a qualsevol
administració pública i al Parlament de les Illes Balears:
1. Per haver ocupat com a funcionari de carrera o interí un
lloc de treball amb un nivell de complement de destinació
superior al nivell 24 o per haver ocupat com a personal
laboral un nivell de lloc de feina igual al nivell 1

0,055 punts per mes
fins a un màxim de
6 punts

2. Per haver ocupat com a funcionari de carrera o interí, un
lloc de treball amb un nivell de complement de destinació
igual al nivell 24 o per haver ocupat com a personal laboral
un nivell de lloc de feina igual al nivell 2

0,035 punts per mes
fins a un màxim de
4 punts

3. Per haver ocupat com a funcionari de carrera o interí, un
lloc de treball amb un nivell de complement de destinació
inferior en un o en dos nivells al nivell 24 o per haver
ocupat com a personal laboral un nivell de lloc de feina
igual al nivell 3

0,025 punts per mes
fins a un màxim de
3’50 punts

4. Per haver ocupat com a funcionari de carrera o interí, un
lloc de treball amb un nivell de complement de destinació
inferior en tres o més nivells al nivell 24 o per haver
ocupat com a personal laboral un nivell de lloc de feina
igual als nivells 4, 5, 6 , 7 i 8

0,012 punts per mes
fins a un màxim de
2 punts

5.1.3. Antiguitat:
1. Per cada mes de serveis prestats com a personal
funcionari o laboral a qualsevol altra administració
pública

0,020 punts per mes, fins
a un màxim de 4 punts

2. Per cada mes de serveis prestats com a personal
funcionari o laboral a l’administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears

0,025 punts per mes, fins
a un màxim de 8 punts

3. Per cada mes de serveis prestats com a personal
funcionari o laboral del Parlament de les Illes Balears

0,120 punts per mes, fins
a un màxim de 19 punts

5.1.4. Coneixements de català:
Es valoraran els coneixements de català amb el barem
següent:
Els certificats expedits per l’EBAP o per la Direcció General
de Política Lingüística o els homologats per aquesta, relacionats
amb els tipus de coneixements següents:
Coneixements superiors (certificat “D”)

2,50 punts

Coneixements de llenguatge administratiu (certificat “E”)

0,75 punts

En relació amb els coneixements de la llengua catalana
s’estarà al que es disposa al Decret 114/2008, de 17 d’octubre,
que aprova el Reglament pel qual es regula l’exigència de
coneixements de llengua catalana en els procediments selectius
d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball que es
convoquin en l’àmbit de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i al Decret 80/2004, del 10 de
setembre, sobre avaluació i certificació de coneixements de
català de la Conselleria d’Educació i Cultura.
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En el cas que es presentin dubtes en relació amb la
puntuació, l’equivalència que s’han d’atorgar a determinats
certificats o títols o la validesa d’aquests, se solAlicitarà el
corresponent informe vinculant al servei que pertoqui de la
Direcció General de Política Lingüística de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
5.1.5. Cursos de formació i perfeccionament:
Es valoraran els cursos impartits per l’Institut Balear
d’Administració Pública (IBAP), l’Escola Balear
d’Administració Pública (EBAP), l'Institut Nacional
d’Administració Pública (INAP), el Ministeri per les
Administracions Públiques, les organitzacions sindicals en el
marc dels convenis que signen amb les administracions
públiques de l’Estat i de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en el marc dels acords de formació contínua, bé actuant
com a promotors o bé com a signants dels acords esmentats.
També es valoraran altres accions formatives com seminaris,
congressos, jornades d’estudis, impartits per administracions
públiques, universitats, colAlegis oficials, i per aquells centres o
organismes establerts a l’apartat 7.3.2 de la Resolució de la
Conselleria d’Interior de dia 30 de març de 2009, publicada al
BOIB núm. 48 del 2 d’abril de 2009, tot seguint els criteris que
s'hi estableixen.
Finalment es valoraran les accions formatives realitzades per
altres entitats o empreses distintes de les anteriors, amb les
quals la Mesa hagi establert convenis o contractes de formació,
o hagi autoritzat la inscripció a cursos, seminaris, congressos,
jornades d’estudi, etc., al personal de la cambra, en el marc de
plans de formació aprovats, amb caràcter general o puntual.
Per tant, es valoraran els cursos que versin sobre les matèries
següents:
• Informàtica/ofimàtica
• Jurídicoadministrativa
• Comptable, pressupostària i econòmica
• Idiomes (anglès, francès, alemany, català)
• Atenció al públic, qualitat, funció organitzativa i
processos administratius
• Protocol, relacions públiques, premsa, comunicació
• Divulgació institucional
• Recursos humans, gestió de personal, empait laboral en
el treball mobbing, intelAligència emocional i d’altres
relacionats amb temes de personal, habilitats personals.
• Prevenció de riscs laborals
• D'altres que puguin tenir relació amb les tasques del lloc
de feina
Cada crèdit és equivalent a 10 hores de durada, o la part
proporcional si la durada és menor.
Valoració:
• 0,090 punts per crèdit, quan el certificat acrediti
aprofitament.
• 0,065 punts per crèdit, quan el certificat acrediti
assistència.
• 0,115 punts per crèdit, quan el certificat acrediti
impartició.
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No es valoraran en aquest apartat els certificats que no
indiquin les hores de durada, aquells que corresponguin a
assignatures d’una carrera universitària, els cursos de doctorat
o els derivats de processos selectius.
Si s’han realitzat altres cursos, les matèries dels quals no
figuren a la relació anterior, però a judici del tribunal poden
tenir vinculació amb les tasques del lloc de feina convocat,
també es valoraran.
La puntuació màxima d’aquest apartat relativa a l’assistència
a cursos serà de 9 punts.
5.1.6. Estudis i altres títols:
Només es valoraran les titulacions de nivell acadèmic
superior a la titulació de batxiller superior o equivalent, tot
d’acord amb la següent puntuació:
a) Títols acadèmics:

La valoració s’efectuarà d’acord amb els següents criteris:
• Els certificats dels nivells 1B i 2B de cada idioma es
valoraran fins a un màxim d’1 punt.
• Els certificats dels nivells superiors al 1B i 2B es
valoraran fins a un màxim de 2 punts.
• Per a una mateixa llengua només es valorarà el nivells
superior dels acreditats amb els criteris assenyalats
anteriorment.
• Es podran valorar simultàniament llengües diferents,
amb els criteris indicats.
• Si existeixen dubtes en relació a la validesa d’algun
certificat, l’equivalència de nivells o sobre la puntuació
que s’hi ha d’atorgar, es podrà solAlicitar informe a
l’EBAP.
5.2. Fase d'oposició:
Aquesta fase es valorarà fins a un màxim de 70 punts, tot
d’acord amb el següent detall:

1. Per cada titulació acadèmica de grau, segon cicle
universitari, llicenciat, arquitecte, enginyer o equivalents

5,00 punts

2. Per cada titulació acadèmica de diplomat universitari,
arquitectura tècnica, enginyeria tècnic o equivalents (a partir
de la segona titulació d’aquesta categoria)

3,50 punts

3. Per cada títol de doctor o equivalent

2,50 punts

Proves selectives

b) Altres títols que tinguin relació amb les tasques del lloc de
feina convocat:
1. Per màsters universitaris, i/o similars o equivalents de
entre 300 i 600 hores

0,25 punts cadascun

2. Per màsters universitaris, i/o similars o equivalents de
entre 600 i 1.200 hores

0,50 punts cadascun

3. Per màsters universitaris, i/o similars o equivalents de
entre 600 i 1.200 hores o més

0’75 punts cadascun

La superació dels cursos i seminaris fonamentals dels
programes de doctorat es valorarà a raó de 0,08 punts per crèdit,
fins a un màxim de 1,5 punts.
En relació amb la valoració de les segones titulacions en
qualsevol àmbit o amb la forma de valorar-les, en cas de dubte,
s’estarà al que es disposa a la Resolució de la Consellera
d’Interior de dia 30 de març de 2009.
La puntuació màxima d’aquest apartat serà d'11 punts.
5.1.7. Coneixement d’altres llengües:
Es valoraran els certificats acreditatius de qualsevol llengua
oficial de l’estat o estrangera expedits o homologats per les
escoles oficials d’idiomes o per les escoles d’administració
pública amb les puntuacions següents:
Nivell o equivalències

Puntuació

Nivell 1B de l’E.B.A.P. o 1r curs de l’escola oficial d’idiomes

0,25

Nivell 2B de l’E.B.A.P. o 2n curs de l’escola oficial d’idiomes

0,50

Nivell 3B de l’E.B.A.P. o 3r curs de l’escola oficial d’idiomes

0,75

Nivell 4B de l’E.B.A.P. o 4t curs de l’escola oficial d’idiomes

1

5è curs de l’escola oficial d’idiomes

1,25

Es duran a terme dos exercicis obligatoris.
5.2-1. Exercici primer (teòric): de caràcter obligatori. Consistirà
a contestar per escrit un tema de la part general d’entre dos
temes que proposarà el tribunal per sorteig públic, i a contestar
per escrit un altre tema de la part específica d’entre dos temes
que proposarà el tribunal per sorteig públic, dels que figuren a
l’annex I de les presents bases.
El temps per realitzar aquest exercici serà de dues hores.
Es valoraran, d’entre altres factors, els coneixements
generals dels temes i la claredat en l’exposició.
Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts.
5.2-2. Exercici segon (pràctic): de caràcter obligatori. Consistirà
a desenvolupar per escrit dos supòsits pràctics, formulant les
propostes de resolució adequades, a elegir d’entre tres que
plantejarà el tribunal, relacionats amb les funcions pròpies de la
plaça i amb el contingut dels temes que figuren a la part
específica de l’annex I de les bases, en un temps màxim de tres
hores.
S’hi valoraran, d’entre altres factors, l’adequada formulació
de conclusions i els coneixements exposats.
Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts.
En aquest exercici els aspirants podran dur i utilitzar els
llibres i textos legals que estimin oportuns.
5.2.3. A la fase d’oposició els exercicis tendran caràcter
eliminatori, els aspirants necessitaran la següent puntuació
mínima per continuar les proves i exercicis:
2. Primer exercici (teòric)
3. Segon exercici (pràctic)

5,00
5,00

5.2.4. La puntuació de cada exercici es determinarà amb la
mitjana aritmètica de les atorgades per cadascun dels membres
del tribunal. Les puntuacions i la valoració final s'hauran de
reflectir en les respectives actes, així com les incidències que
puguin sorgir durant la celebració de les proves selectives.
Després de la correcció de cada exercici, es publicarà al
tauler d'anuncis la relació dels aspirants que hagin superat les
proves corresponents amb les puntuacions obtingudes,
juntament amb les dates i el lloc de realització dels propers
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exercicis. Entre exercici i exercici o prova ha de transcórrer un
mínim de tres dies hàbils.
Sisena
L’ordre per a la realització del concurs i de les proves
selectives de l’oposició de la present convocatòria serà la
següent:
1. Primer exercici (teòric)
2. Segon exercici (pràctic)
3. Concurs de mèrits
El tribunal, un cop finalitzades les proves selectives
anteriors, es reunirà per valorar els mèrits dels aspirants. Un cop
calculats aquests es publicarà al tauler d’anuncis de la cambra
la proposta provisional de valoració dels mèrits.
A la vista d’aquesta els aspirants podran formular les
reclamacions i alAlegacions en el termini de dos dies hàbils,
comptadors a partir del següent al de la data d’exposició pública
de la proposta provisional. Un cop examinades aquestes, el
tribunal publicarà al tauler d’anuncis de la proposta definitiva
en relació a la valoració final dels punts de la fase de concurs.
Un cop finalitzades les proves selectives el tribunal farà
pública al tauler d’anuncis de la cambra la llista provisional amb
la relació dels aspirants que han superat les proves selectives
amb les puntuacions corresponents.
A fi de realitzar la qualificació final sobre 100 punts, les
puntuacions obtingudes en els exercicis teòric i pràctic es
reconvertiran a l’escala dels 100 punts, seguint el criteri de
multiplicar cada punt obtingut en aquests per 3,5.
Des de la data de la publicació de la llista provisional, els
aspirants disposaran de tres dies naturals per efectuar les
possibles reclamacions.
A continuació el tribunal disposarà de set dies naturals per
resoldre les reclamacions, i tot seguit es farà pública la resolució
definitiva amb els aspirants seleccionats.
Setena
Presentació de documents
1. Dins el vint dies naturals des que es faci pública la Resolució
que contengui la relació d'aspirants seleccionats, i prèvia
notificació per part de l'Oficialia Major, aquests aportaran els
documents que pertoqui al registre de la cambra.
2. Atesa la seva condició de funcionaris de carrera del cos
d’administratius de la cambra, únicament hauran d'aportar la
documentació exigida a la base segona que no consti en els seus
expedients personals, prèvia notificació de Recursos Humans.
Vuitena
Nomenament i presa de possessió
1. Conclòs l'establert a l’apartat anterior, es procedirà per part
de la Presidència del Parlament de les Illes Balears, oïda la
Mesa i mitjançat resolució, al nomenament com a funcionari de
carrera del cos tècnic de gestió de l’aspirant que hagi obtingut
la plaça i presentat la documentació requerida, i es publicarà al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
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2. L’interessat o la interessada disposarà del termini d’un mes,
comptador des de la notificació del nomenament per prendre
possessió de la plaça. Si no en pren possessió en el termini
indicat, sense causa justificada, no podrà accedir a la plaça
convocada.
Novena
Substitució
En el cas que la documentació aportada per la persona
proposada presenti defectes no rectificables que impedeixin
formalitzar el nomenament; que la persona proposada renunciï
o quan el proposat no prengui possessió de la plaça en el termini
establert sense causa justificada, la Presidència del Parlament
podrà substituir-la per la persona que la segueixi a la llista
definitiva dels aspirants que hagin superat les proves selectives.
Desena
En cas d’empat a les puntuacions finals, s’adjudicarà la
plaça:
1r: s’actuarà d’acord amb l’establert a l’article 61 de la Llei
12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, si n'era el cas.
2n: als funcionaris de major antiguitat al Parlament de les
Illes Balears
3r: si persisteix l’empat al funcionari o funcionària de major
antiguitat a les administracions públiques.
4t: si persisteix l’empat, al funcionari o funcionària de major
edat.
Onzena
Disposicions finals i recursos
1. Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius
que se’n derivin es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant de la Mesa, en el termini d’un mes comptador a partir de
l’endemà del de la publicació en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears d’aquesta i d'aquestes
respectivament, d’acord amb el que es disposa als articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, a la Llei 4/1999, del 13 de gener del 1999, que modifica
la llei anterior, i article 77 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes; o recurs contenciós administratiu, davant
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, tot d’acord
amb que es disposa als articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998. de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a partir
de l’endemà al de la data de publicació de la resolució que conté
les presents bases al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
2. En tot allò no previst a les presents bases i a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, s'estarà al que es
disposa al 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 i al Decret 26/2001, del 16 de
febrer, que modifica l’anterior.
3. De totes les reunions i sessions del tribunal qualificador
s'aixecarà la corresponent acta per part del secretari, la qual,
signada pels membres assistents, s'adjuntarà a l'expedient.
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Annex I
Temari per accedir a la plaça de cap de secció de
Protocol pel sistema de promoció interna i mitjançant
concurs-oposició
Part general
1. La Corona. Funcions constitucionals del Rei. La successió i
la regència.
2. Les Corts Generals. El Congrés dels Diputats i el Senat:
composició i funcions. La funció legislativa i de control de
l’acció del govern de les Corts Generals.
3. El president del Govern de la nació: estatus, cessament i
nomenament; funcions i prerrogatives.
4. El defensor del poble. Figures semblants a la resta de
comunitats autònomes de l’Estat, amb especial referència a la
figura del Síndic de Greuges de les Illes Balears.
5. El poder judicial. La regulació constitucional del poder
judicial. L’organització del poder judicial a l’Estat.
6. El Consell General del Poder Judicial: organització i
competències.
7. L’administració i el seu sotmetiment a la llei i al dret. Les
fonts del dret administratiu. Jerarquia de les fonts. La llei:
concepte. La reserva de llei. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries.
Decrets-llei i decrets legislatius.
8. El reglament. Classes de reglament. Fonaments i límits de la
potestat reglamentària. El control del reglaments.
9. Els estatuts d’autonomia: concepte, naturalesa jurídica i
contingut. Distribució de competències a la Constitució
Espanyola de 1978. Les potestats legislatives de les comunitats
autònomes.
10. L’Administració de l’Estat: òrgans superiors de
l’administració civil de l’estat. L’organització perifèrica de
l’Administració General de l’Estat. Delegats de Govern.
11. El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears:
composició, competències i funcionament. L’estructura de
l’administració d’aquesta (conselleries, direccions generals,
secretaries generals).
12. La contractació administrativa. Classes del contractes
públics. Elements dels contractes. Els subjectes. Objecte i causa
dels contractes públics. La forma de contractació administrativa
i els sistemes de selecció dels contractistes. La formalització
dels contractes.
13. El president de la comunitat autònoma de les Illes Balears:
designació, funcions i estatut personal. Responsabilitat política
d’aquest i del seu govern davant del Parlament de les Illes
Balears.
14. La Unió Europea: antecedents, objectius i naturalesa
jurídica. Els tractats originaris i modificatius. Les institucions
europees
15. Les fonts del dret de la Unió Europea. Dret originari. Dret
derivat: reglaments, directives, i decisions. Altres fonts. Les
relacions entre el dret de la Unió i l’ordenament jurídic dels
estats membres. Les funcions dels estats membres en l’aplicació
del dret europeu. Breu referència a la participació de les
comunitats autònomes.
16. L’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears.
Part especifica
17. La Llei 8/1986, del 26 de novembre, electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Llei 7/2009, de 11 de
novembre, electoral dels consells insulars. Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. Breu
referència a totes elles.

18. L’organització dels actes institucionals; tant a l’interior com
a l’exterior de la seu parlamentària.
19. El cerimonial i el protocol a les administracions públiques,
tant a l’estat com a la Unió Europea: característiques i principis
generals.
20. Prelació d’autoritats a l’Estat espanyol, amb especial
referència al RD 2099/83, de 4 d’agost, que regula l’ordenació
general de precedències a l’Estat.
21. Prelació d’autoritats a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, amb especial referència al Decret 256/99, de 24 de
desembre, que regula el règim de precedències dels càrrecs i de
les institucions públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
22. Els caps d’estat, tant a les repúbliques com a les monarquies
constitucionals, amb especial referència als estats de la Unió
Europea.
23. Breu referència al tractament oficial dels caps d’estat,
presidents de república i de govern, ministres i resta d’autoritats
i càrrecs públics rellevants; amb especial referència a les
autoritats i càrrecs públics tant de l’Estat com de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb competències institucionals
en aquesta.
24. L’organització tècnica i específica de conferències, sopars
i dinars oficials i de treball, actes culturals, seminaris, jornades
de treball, i d’altres equivalents i similars.
25. El tractament específic del cerimonial al Parlament de les
Illes Balears, mitjans humans i organització, protocols generals
de funcionament del servei i pautes de comportament,
tractament administratiu de les tasques assignades.
26. Símbols de l’Estat espanyol: escut, bandera, himne.
27. Normativa protocolAlària dels membres de la família reial
espanyola, protocol d’aplicació.
28. La presidència dels actes oficials: lloc de colAlocació, llocs
d’honor i cessió de Presidència. L’organització específica de
l’acte corresponent a la celebració de dia 1 de març.
29. El tractament i l'organització específica de les visites oficials
d’autoritats i personalitats i de les audiències oficials
30. El procediment legislatiu comú: projectes de llei,
proposicions de llei, retirada d’aquests. Especialitats del
procediment legislatiu. La iniciativa legislativa.
31. L’Estatut dels diputats: adquisició, suspensió i pèrdua de la
condició de diputat, prerrogatives parlamentàries, drets i deures
dels diputats. Els grups parlamentaris. Organització del
Parlament de les Illes Balears: la Mesa, la Junta de Portaveus,
la Diputació Permanent, les comissions parlamentàries.
Annex II
Model d'instància

......... (nom i llinatges), nat/nada dia.... de.................del.......,
a............................, província de..........que visc al
carrer/avinguda/plaça..............................……núm...... pis.......
porta....., del terme municipal de.........., CP..............…, amb
DNI núm............... i telèfon.............................
Declar:
Que reunesc totes les condicions requerides a la base segona
de la convocatòria publicada al BOPIB núm......de data.............
per proveir la plaça vacant de cap de secció de Protocol del
Parlament de les Illes Balears per concurs-oposició i pel sistema
promoció interna.
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Que adjunt certificat oficial acreditatiu del meu coneixement
del català oral i escrit.
Que adjunt els certificats, títols i documents corresponents
per participar a la fase de concurs de la present convocatòria.
Que, finalment, adjunt la certificació on consten les dades
personals de caràcter administratiu exigides a la base segona de
la convocatòria.
Per tot això, solAlicit de ser admès/esa a les corresponents
proves selectives.
..................... a.....d ..................del.....
Signatura.

A la Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les Illes
Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4685

4686

BOPIB núm. 128/2 - 21 de maig de 2010

BOPIB núm. 128/2 - 21 de maig de 2010

4687

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

