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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 962/99, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 167/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Pla Mirall i Pla Deu. (Mesa de 24 de febrer del 1999).

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord  amb el que preveu l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista presenta la següent Moció subsegüent a la
Interpel•lació RGE. núm. 167/99 sobre Pla Mirall i Pla Deu.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el govern a
realitzar una auditoria, amb funcionaris de l'Administració de la
Comunitat Autònoma, sobre l'adequació de les obres als projectes
del Pla Mirall.

2.- El Govern presentarà al Parlament de les Illes
Balears un informe sobre les obres del Pla Mirall i Pla Deu
realitzades en espais no públics.

3.- El Govern presentarà al Parlament de les Illes
Balears, en el termini d'un mes, un informe sobre la despesa total
ajornada mitjançant els convenis del Pla Mirall i Pla Deu.

4.- El Govern ampliarà els objectius del Pla Mirall
permetent la substitució de projectes d'embelliment per obres
d'infrastructures bàsiques.

Palma, a 19 de febrer del 1999.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 914/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en transferències corrents a famílies i
institucions sense finalitat lucrativa en matèria de normalització
lingüística amb càrrec al pressupost del 1998. (Mesa de 24 de
febrer del 1999).

 RGE núm. 915/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en transferències corrents a empreses públiques
en matèria de normalització lingüística amb càrrec al pressupost
del 1998. (Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 916/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
despeses en inversions de "caràcter immaterial"  en matèria de
normalització lingüística amb càrrec al pressupost del 1998. (Mesa
de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 917/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
despeses en inversions de "caràcter immaterial" per a l'elaboració
d'un currículum propi i suport a activitats en 1998. (Mesa de 24 de
febrer del 1999).

 RGE núm. 918/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
despeses en transferències corrents a famílies i institucions sense
finalitat lucrativa per suport al programa I+D  del 1998. (Mesa de 24
de febrer del 1999).

 RGE núm. 919/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
beques per estudis superiors de música fora de les Illes Balears.
(Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 920/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
auditories mediambientals a centres turístics. (Mesa de 24 de febrer
del 1999).

 RGE núm. 921/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
nivells de comportament mediambiental "correcte" dels centres
turístics. (Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 922/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
nivells de comportament mediambiental "bo" dels centres turístics.
(Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 923/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
nivells de comportament mediambiental "molt bo" dels centres
turístics. (Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 924/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
nivells de comportament mediambiental "excel•lent" dels centres
turístics. (Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 925/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
declaracions mediambientals dels centres turístics. (Mesa de 24 de
febrer del 1999).

 RGE núm. 926/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
centres turístics adherits voluntàriament al Sistema de gestió i
auditories mediambientals. (Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 927/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
distintius de Qualitat Ambiental. (Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 964/99, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
embarrancament del vaixell de transport "Tlemcen". (Mesa de 24 de
febrer del 1999).

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
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 sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les transferències corrents a famílies i
institucions sense ànim de lucre en matèria de normalització
lingüística realitzades amb càrrec als pressuposts del 1998
(Programa 455201/Centre Gestor 13201/Subconcepte 48000),
dotades inicialment amb 10.000.000 de pessetes?, amb indicació
de cadascuna de les transferències efectuades, amb detall de les
despeses.

Palma, a 16 de febrer del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les transferències corrents a empreses
públiques en matèria de normalització lingüística realitzades amb
càrrec als pressuposts del 1998 (Programa 455201/Centre Gestor
13201/Subconcepte 44100), dotades inicialment amb 38.100.000
pessetes?, amb indicació de cadascuna de les transferències
efectuades, amb detall de les despeses.

Palma, a 16 de febrer del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les inversions de "caràcter immaterial"
en matèria de normalització lingüística realitzades amb càrrec als
pressuposts del 1998 (Programa 455201/Centre Gestor
13201/Subconcepte 64000), dotades inicialment amb 425.000.000
de pessetes?, amb indicació de cadascuna de les transferències
efectuades, amb detall de les despeses.

Palma, a 16 de febrer del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
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
sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les despeses en inversions de "caràcter
immaterial" per a l'elaboració d'un currículum propi i suport a
activitats a càrrec als pressuposts del 1998 (Programa
422102/Centre Gestor 13301/Subconcepte 64000), dotades
inicialment amb 24.500.000 pessetes?, amb indicació concretada
cadascuna de les inversions.

Palma, a 16 de febrer del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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
sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les despeses amb transferències corrents
a famílies i institucions sense finalitat lucrativa de suport al
Programa d'I+D, amb càrrec als pressuposts del 1998 (Programa
422105/Centre Gestor 13301/Subconcepte 48000), dotat inicialment
amb 17.900.000 pessetes?, amb indicació concreta de cadascuna de
les transferències i perceptors d'aquestes.

Palma, a 16 de febrer del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que entre els objectius del programa de Formació
Musical per al 1998, determinava "concedir beques a alumnes per
realitzar estudis superiors fora de les illes i alumnes especialment
dotats".

Quines beques ha concedit el Govern de les Illes Balears
a alumnes per a realitzar estudis superiors fora de les illes amb
càrrec als pressuposts del 1998?, indicant-ne quantitat concedida i
perceptor.

Palma, a 16 de febrer del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G) 
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 sol•licitud de resposta escrita.

Quantes i quines auditories mediambientals, segons el
que determina el Decret 81/1997, s'han realitzat a centres turístics
de les Illes Balears d'ençà l'entrada en vigor del referit decret i
quin ha estat el resultat en cada cas?

Palma, a 16 de febrer del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 sol•licitud de resposta escrita.

Quants i quins centres turístics de les Illes Balears
adherits al Sistema determinat pel Decret 81/1997, presenten un
nivell de comportament en relació al medi ambient considerat
"correcte"?.

Palma, a 16 de febrer del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 sol•licitud de resposta escrita.

Quants i quins centres turístics de les Illes Balears
adherits al Sistema determinat pel Decret 81/1997, presenten un
nivell de comportament en relació al medi ambient considerat
"bo"?.

Palma, a 16 de febrer del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants i quins centres turístics de les Illes Balears
adherits al Sistema determinat pel Decret 81/1997, presenten un
nivell de comportament en relació al medi ambient considerat
"molt bo"?.

Palma, a 16 de febrer del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 Govern de les Illes Balears, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quants i quins centres turístics de les Illes Balears adherits
al Sistema determinat pel Decret 81/1997, presenten un nivell de
comportament en relació al medi ambient considerat "excel•lent"?

Palma, a 16 de febrer del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 Govern de les Illes Balears, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quantes i quines declaracions mediambientals ha validat
el Govern de les Illes Balears per a centres turístics d'ençà l'entrada
en vigor del Decret 81/1997?

Palma, a 16 de febrer del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M) 
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
sol•licitud de resposta escrita.

Atès el contingut del Decret 81/1997, d'11 de juny,

Quants i quins centres turístics de les Illes Balears s'han
adherit, d'ençà l'entrada en vigor del Decret 81/1997, al Sistema de
gestió i auditories mediambientals?

Quin percentatge sobre el total de centres turístics a les
Illes balears, així com els defineix el propi decret, s'han incorporat
al referit Sistema?

Palma, a 16 de febrer del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N) 
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
sol•licitud de resposta escrita.
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Quants i quins distintius de qualitat ambiental ha atorgat
el Govern de les Illes balears a centres turístics d'ençà l'entrada en
vigor del Decret 81/1997, indicant-ne identificació i localització.

Palma, a 16 de febrer del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O) 
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 sol•licitud de resposta escrita.

1.- Quina autoritat ha assumit la coordinació de
l'evacuació de les vaques del vaixell "Tlemcen" embarrancat a
Formentor?

2.- Quines inspeccions per part dels departaments de
Sanitat i Agricultura es feren a l'embarcació?

3.- Per quin motiu no es decideix el sacrifici dels
animals fins 5 dies després de l'accident?

4.- Quines decisions es prenen des dels fets fins el
desembarcament en relació a l'evacuació dels animals?

5.- En quin moment es realitzen les pertinents reunions
de coordinació entre les distintes administracions?

6.- Quines activitats es realitzen entre dia 5 i dia 17 de
febrer per resoldre el tractament dels animals morts?

7.- Considera el Govern que ha actuat correctament en
aquest cas?

8.- Quina és l'autoritat competent per gestionar
l'enterrament d'aquests animals?

9.- Quins llocs de Mallorca estan adequats per a aquests
enterraments?

Palma, a 19 de febrer del 1999.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 891/99, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a descompte transport marítim interinsular.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 24 de febrer del
1999).

 RGE núm. 894/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problemàtica
dels habitatges turístics de vacances en sòl rústic. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 895/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions de la Comissió
Mixta de Mallorca per a l'estudi i avaluació d'habitatges turístics de
vacances. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 24 de
febrer del 1999).

 RGE núm. 896/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient 21/99 de la
Conselleria de Presidència. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 897/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compareixença del
president en comissió. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa
de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 898/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del Dia de Balears
de l'any 1999. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 24 de
febrer del 1999).

 RGE núm. 899/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a enquestes domiciliàries.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 24 de febrer del
1999).

 RGE núm. 900/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions del president amb
directors de centres escolars. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 901/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a places cobertes en comissió
de serveis. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 24 de
febrer del 1999).

 RGE núm. 902/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de recerca. (Ratificació
de l'admissió per delegació. Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 903/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a enquestes contestades per
professors de centres públics. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 904/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a enquestes contestades per
professors de centres concertats. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 905/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a enquestes contestades per
pares de centres públics. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 906/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a enquestes contestades per
pares i mares de centres concertats. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 907/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a conclusions enquestes
contestades per professors de centres públics. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 24 de febrer del 1999).
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 RGE núm. 908/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conclusions enquestes
contestades per professors de centres concertats. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 909/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conclusions enquestes
contestades per pares i mares de centres públics. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 910/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conclusions enquestes
contestades per pares i mares de centres concertats. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 945/99, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vaques
mortes al vaixell "Tlemcen". (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 946/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a explotació quioscs del moll
de ribera de Sant Antoni. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 953/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a sostre
de població de Balears. (Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 976/99, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a retirada
concessió usuaris Mollet de s'Estanyol. (Mesa de 24 de febrer del
1999).

 RGE núm. 977/99, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a recepció dels registres de seropositius. (Mesa de 24 de febrer del
1999).

 RGE núm. 978/99, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a funcionament del registre de seropositius. (Mesa de 24 de febrer
del 1999).

 RGE núm. 979/99, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a registre de seropositius. (Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 980/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a compra
de patrimoni natural a Menorca. (Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 981/99, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a criteris del registre de seropositius. (Mesa de 24 de febrer del
1999).

 RGE núm. 982/99, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Bover,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
prevenció de la violència als centres educatius. (Mesa de 24 de febrer
del 1999).

 RGE núm. 983/99, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Bover,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a promoció
de la salut. (Mesa de 24 de febrer del 1999).

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
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
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina és la raó del retard en l'aplicació del 33% de
descompte als transports marítim de passatgers entre les Illes
Balears i quines accions pensa emprendre el Govern al respecte?

Palma, a 15 de febrer del 1999.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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 Conseller de Turisme del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

A la tramitació d'habitatges turístics de vacacions a
l'empar del decret 8/1998, té en compte la Conselleria de Turisme
que l'autorització de l'ús d'habitatge familiar en sòl rústic no permet
l'ús turístic?

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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, el diputat sotasignant
formula al Conseller de Turisme del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quantes vegades s'ha reunit, i amb quins resultats, la
Comissió Mixta de Mallorca prevista al Decret 8/1998 d'Habitatges
Turístics de vacacions, encarregada de l'estudi i avaluació dels
habitatges turístics de vacacions que s'explotaven com a tals amb
anterioritat al Decret?

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
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 sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quin dia i a quina hora s'obriren les ofertes presentades
per a la licitació per la contractació del servei pel disseny i
muntatge d'una exposició participativa sobre la vida dels corsaris
eivissencs en commemoració del dia de les Illes Balears expedient
21/99, de la Conselleria de Presidència?

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Per quin motiu el President del Govern aprofità una
interpretació del Reglament per evitar comparèixer davant la
Comissió Parlamentària en la qual es sol•licita la seva
compareixença per donar explicacions sobre la sentència del cas
Túnel?

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quin cost tindrà el dia de les Illes Balears de l'any 1999,
a part dels 92 milions per a l'organització d'activitats culturals i
dels 31 milions per a l'exposició sobre la vida dels Corsaris
Eivissencs?

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Conseller d'Educació, Cultura i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Ha encarregat la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
a cap empresa o institució la realització d'una enquesta domiciliària?

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 President del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quin objectiu persegueix el Molt Hble. President Sr.
Matas en reunir-se amb directors de centres escolars el propassat
dissabte dia 13 de febrer?

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 a la Consellera de Funció Pública del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
Ple.

Quan i com pensa cobrir mitjançant els procediments
prevists a l'ordenament vigents les places que a aquest moment
estan cobertes en Comissió de Serveis a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports?

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Té el Govern d'aquesta Comunitat una vertadera intenció
de posar en marxa un pla de recerca?

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 Conseller d'Educació, Cultura i Esports del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.
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Quantes enquestes dirigides a professors i pares i mares
han estat contestades pels professors de centres públics?

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 Conseller d'Educació, Cultura i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quantes enquestes dirigides a professors i pares i mares
han estat contestades pels professors de centres concertats?

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Conseller d'Educació, Cultura i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quantes enquestes dirigides a pares i mares han estat
contestades pels professors de centres públics?

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Conseller d'Educació, Cultura i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quantes enquestes dirigides a professors i pares i mares
han estat contestades pels pares i mares de centres concertats?

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Conseller d'Educació, Cultura i Esports del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.

Quines han estat les conclusions de les respostes dels
professors de centres públics?

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Conseller d'Educació, Cultura i Esports del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.

Quines han estat les conclusions de les respostes dels
professors de centres concertat?

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Conseller d'Educació, Cultura i Esports del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.

Quines han estat les conclusions de les respostes del pares
i mares de centres públics?

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Conseller d'Educació, Cultura i Esports del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.

Quines han estat les conclusions d les respostes dels pares
i mares de centres concertats?

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S) 
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 sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quin tractament han rebut les vaques mortes a bord del
vaixell "Tlemcen"?

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Conseller de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Pensa la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral, continuar amb les concessions d'explotació, dels
dos quioscs de venda de begudes i menjar elaborats, ubicats
damunt el moll de ribera de Sant Antoni de Portmany durant el
1999?

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U) 
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 sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quantes de les 1.678.000 persones que segons les DOT
limitaran el sostre de població de Balears d'aquí a deu anys estaran
en sòl urbà, quantes en sòl urbanitzable i quantes en sòl rústic?

Palma, a 18 de febrer del 1999.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V) 
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 sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Per quin motiu des de la Conselleria de Medi Ambient
i Ordenació del Territori s'ha acusat els usuaris del Mollet de
S'Estanyol de no pagar el cànon com a excusa per retirar les
concessions?

Palma, a 22 de febrer del 1999.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X) 
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 sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Qui rebrà els registres de seropositius a les balears i de
quina manera es remetran al Ministeri?

Palma, a 22 de febrer del 1999.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y) 
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 sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quan es posarà en marxa el registre de seropositius
(infectats pel VIH) a les Balears?

Palma, a 22 de febrer del 1999.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z) 
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 sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Pensa la Conselleria de Sanitat crear un registre de
seropositius (infectats pel VIH) a les Balears?

Palma, a 22 de febrer del 1999.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA) 
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
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quan pensa el Govern invertir els 450 milions per la
compra de patrimoni natural a l'illa de Menorca previst per a l'any
1999?

Palma, a 22 de febrer del 1999.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB) 
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 sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quins seran els criteris per a la creació del registre de
seropositius a les Balears, nominal o encriptat?

Palma, a 22 de febrer del 1999.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC) 
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 sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quins programes específics ha dissenyat la Conselleria
d'Educació per prevenir la violència als Centres Educatius?

Palma, a 22 de febrer del 1999.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD) 
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 sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Preveu el Govern introduir en el currículum escolar
continguts relacionats amb la promoció de la Salut?

Palma, a 22 de febrer del 1999.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 960/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a Pla
Procomerç, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de
24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 961/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a foment
de l'associacionisme, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 24 de febrer del 1999).

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
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
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quin és l'import dels ajuts del Pla Procomerç desglossat
per pobles de Menorca i Eivissa els anys 1997 i 1998? 

Palma, a 19 de febrer del 1999.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quines associacions i entitats i per quina quantitat han
rebut ajuts per fomentar l'associacionisme l'any 1998?

Palma, a 19 de febrer del 1999.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 877/99, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig de la indiferència del president del Govern davant
la situació de la companyia aèria Viva Air. (Mesa de 24 de febrer del
1999).

 RGE núm. 911/99, dels Grups Parlamentaris Popular,
Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, Esquerra Unida de les Illes
Balears i Mixt, relativa a cas "Joaquim J. Martínez" únic espanyol
condemnat a mort als Estats Units d'Amèrica. (Mesa de 24 de febrer
del 1999).

 RGE núm. 912/99, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a Fons de Garantia de Pensions.
(Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 952/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a dret al nom propi en català. (Mesa de 24 de
febrer del 1999).

 RGE núm. 958/99, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a llei de la música de les Illes
Balears. (Mesa de 24 de febrer del 1999).

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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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 Socialista, presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

El propassat 4 de novembre del 1998, representants de
la plantilla de Viva Air es reuniren amb el president Matas per
explicar-li la problemàtica de la companyia, i a continuació es féu
pública de forma unànime en tots els mitjans la decisió del
president de mitjançar en el conflicte que tenia Viva Air davant la
companyia estatal Iberia.

El 17 de novembre del 1998, el Parlament de les Illes
Balears aprovà per unanimitat una proposició no de llei
encaminada a assolir el manteniment de Viva Air, i es comunicà
l'esmentada pretensió al president del Govern de l'Estat espanyol.

Ni el president del Govern de les Illes Balears ha fet res
en compliment del seu compromís amb els treballadors de Viva
Air, ni el president del Govern de l'Estat ha fet gens de cas a
l'acord del Parlament balear, defugint la responsabilitat que el seu
govern té a Iberia Lae i, per tant, en el tancament de Viva Air.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears aprova la
proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
a la indiferència amb la qual s'ha portat el president del Govern
balear davant el tancament de Viva Air, a pesar del seu
compromís d'actuar com a mediador davant Iberia Lae.

Així mateix, el Parlament de les Illes Balears manifesta
el seu rebuig a l'actitud menyspreadora del president del Govern
d'Espanya, Sr. José María Aznar, cap als acords del Parlament de
les Illes Balears.

Palma, a 23 d'octubre del 1999.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

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, els Grups
Parlamentaris Popular, Socialista, PSM-Entesa Nacionalista,
Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt, presenten la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

És una idea generalitzada a Espanya -i també a la resta
de la majoria dels països del nostre entorn i cultura- que la
condemna a mort constitueix una pena cruel i inhumana. La seva
execució, doncs, suposa un mal irreparable, agreujat en el cas
d'error judicial, -que sol tenir lloc perquè els tribunals no tenen el
do de la infal•libilitat. En no poques vegades, tot i les garanties
processals establertes, la pena de mort va esser imposada a que
més tard foren exculpats quan es va reconèixer la seva innocència,
com ho ha posat en evidència l'experiència històrica i l'estudi de
casos.

Als Estats Units d'Amèrica la pena de mort es contempla
en la majoria dels Estats. Cadascun dels 50 Estats federats té el seu
propi govern, parlament i sistema judicial. En 38 Estats s'aplica la
pena capital en cas d'homicidi amb agreujants. Així mateix, la
legislació federal contempla aquesta pena per a determinats delictes
molt greus, entre ells el de pirateria aèria amb resultat de mort.

L'any 1972 la Cort Suprema dels Estats Units va
qüestionar la pena de mort per considerar la seva aplicació
arbitraria i capritxosa i castigo cruel y excepcional que violava
l'esmena octava de la Constitució. Després d'un parèntesi en les
execucions, aquestes varen recomençar l'any 1976. Texas, Florida,
Geòrgia, Louisiana i Califòrnia ocupen els primers llocs pel nombre
d'execucions.

Joaquin José Martínez fou detingut el gener del 1996,
acusat d'haver donat mort a Mr. Douglas Lawson i a Mrs. Sherrie
Mcoy-Ward, homicidis qualificats d'assassinat en primer grau pel
Tribunal competent. La detenció es va produir amb incompliment
del Conveni de Viena de 1963, que obliga a comunicar la detenció
a l'autoritat consular quan el detingut així ho sol•licita.

El 27 de maig del 1997 el Tribunal del Jutjat de Tampa
(Florida) el va condemnar a mort, seguint la recomanació del jurat
i després de negar-se el Sr. Martínez a declarar-se culpable, com li
va suggerir el seu advocat d'ofici, que havia pactat amb el Fiscal una
pena de cadena perpètua.

El principal element incriminatori fou un video casolà,
gravat pel sheriff local amb la col•laboració de Mrs. Sloane
Milliam, ex esposa del Sr. Martínez. La transcripció del mateix,
inoïble en la seva totalitat, fou manipulada i es va presentar al jurat
amb una evidència que no era tal i que es va admetre a tràmit
processal, violentant el procediment com s'ha posat de manifest en
el recurs d'apel•lació, presentat davant la Cort Suprema de Florida
el passat 6 de gener. En ell es proven, endemés, altres greus
irregularitats que, segons la defensa, no garantiren un judici just i
amb plenes garanties.

Una delegació del Senat, visità a principis del gener passat
la presó de Starke (Florida) per entrevistar-se amb el condemnat i
interessar-se per la seva situació. Aquesta delegació senatorial,
acompanyada per l'Ambaixador d'Espanya i el Cònsol General
d'Espanya a Miami, es va entrevistar amb el Fiscal General de
l'Estat, Mr. Robert Butterworth per sol•licitar la revisió de la causa
i una agilitació en el procés de l'apel•lació.

Es per tot això que els Portaveus sotasignants presenten la
següent Proposició no de Llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta avui, quant
es compleixen els 50 anys de la Declaració Universal dels Drets
Humans (ONU 1949), la preocupació per l'existència de la pena de
mort a l'ordenament legal de molts països del món.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
nació a utilitzar tots els fòrums internacionals adients als efectes de
manifestar el rebuig a la pena de mort i possibilitar que aquesta
pràctica sigui abolida en tot el món.
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3.- El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se al
Fiscal General de l'Estar de Florida (EE.UU) sol•licitant la revisió
de la condemna de Joaquin J. Martínez i la celeritat en el tràmit de
l'apel•lació que possibiliti un judici just.

Palma, a 16 de febrer del 1999.
Pel Grup Popular:
Maria Salom i Coll.
Pel Grup Socialista:
Francesc Antich i Oliver.
Pel Grup PSM-Entesa Nacionalista:
Pere Sampol i Mas.
Pel Grup Esquerra Unida:
Eberhard Grosske i Fiol.
Pel Grup Mixt:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Cada dia són més les dones separades que deixen de
rebre, o no han rebut mai les pensions resultant del procés de
separació, tant pel desequilibri econòmic com per a la manutenció
dels fills.

Segons les dades del Consell General del Poder Judicial
més del 40% de les pensions no es paguen, i tot això malgrat que
el procediment judicial estigui conclòs, i per tant les sentències
són fermes. Aquest és un problema que s'estén cada dia a major
nombre de dones amb els efectes negatius que té en els fills del
matrimoni, que quedin a càrrec de la mare. Si a més d'això sumam
l'enorme dificultat d'aquestes mares de família, a l'hora d'accedir
al món del treball, es pot qualificar de lamentable la situació en
què es troben un nombre considerable de dones i per tant de fills,
situació que ha de ser afrontada des de les institucions, passant per
una solució pública basada en la solidaritat col•lectiva.

Per tot això es presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a la creació d'un Fons de Garantia de Pensions a Balears,
per a dones separades i divorciades, que tinguin el seu procés
acabat als Tribunals de Justícia ubicats a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l'elaboració d'un reglament per al funcionament d'aquest Fons en
relació a les beneficiàries, els requisits per poder accedir a ell i els
mecanismes per rescabalar al Fons les quantitats avançades per
aquelles persones que es converteixen en deutors de
l'Administració Autonòmica.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
què en l'elaboració del reglament hi participin totes les
associacions implicades.

Palma, a 16 de febrer del 1999.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

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, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

El reconeixement oficial dels noms en la llengua del país
és un dret dels ciutadans i un símptoma de normalitat. Encara que
la pròpia de les Illes Balears, d'acord amb l'article 3 de l'Estatut
d'Autonomia, és la llengua catalana, a les Illes Balears durant molt
de temps, per imposició legal, l'única forma oficial dels noms fou la
castellana. Des del 1977, però, és possible la inscripció oficial dels
noms en les altres llengües de l'Estat. A pesar d'això, el
desconeixement d'aquesta possibilitat i la inèrcia social fan que hagi
continuat el divorci entre els noms populars i els oficials.

A més, l'actual legislació dificulta la normalització
lingüística del nom propi. Per a les persones nascudes abans del 9
de gener del 1977 és suficient anar al Registre Civil amb el llibre de
família i el document d'identitat i manifestar el desig de traduir el
nom. Però els nascuts després de dia 9 de gener del 1977 han de
complir un tràmit injustificat, si volem que l'ús i la situació de la
nostra llengua esdevengui normal: -Presentar cinc documents
que acreditin que s'utilitza el nom en català.

-Dues persones han de testimoniar que s'utilitza
normalment el nom en català.

-Si un és menor d'edat han de donar-hi conformitat els
pares.

És evident que aquest procediment dificulta el que podria
ser molt simple i normal: l'expressió de la voluntat d'un ciutadà de
traduir el seu nom a una de les llengües oficials a l'Estat o, en
qualsevol cas, a la pròpia del país.

Uns altres fets que han estat denunciats aquests dies per
la Plataforma Joves de Mallorca per la Llengua i que dóna mostres
de la manca de normalitat lingüística són, entre d'altres:

-La impossibilitat de posar una denúncia a les oficines de
la Policia Nacional en la llengua pròpia de les Illes Balears, la
llengua catalana.

-La impossibilitat de declarar en un judici en català sense
que això suposi dilació i espera.

-La impossibilitat de trobar documents a d'Administració
de Justícia que siguin en català.

-La impossibilitat de signar una declaració en català.
-La dificultat en molts de casos d'adreçar-se en català a les

forces de seguretat de l'Estat sense que suposi perjudicis, com haver
de desplaçar-se a la comissaria perquè el funcionari que l'interroga
no l'entén o haver de canviar de llengua. Això si el ciutadà no és
objecte de ridiculització i, fins i tot, de menyspreu.

És a dir, que la llengua catalana i els ciutadans que l'usen
són tractats, a l'Administració de Justícia, com si fossin de segona
categoria.

De fet, bona part dels incompliments de la Llei de
normalització lingüística que suposen les actuacions anteriors són
extensibles a la resta de l'Administració Perifèrica de l'Estat. N'és
una bona mostra la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears per part de l'Administració de l'Estat: el 99'9% de les
ocasions s'usa únicament la llengua castellana.
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Des de la Delegació del Govern de l'Estat a les Illes
Balears s'hauria de promoure que l'Administració Perifèrica de
l'Estat compleixi els preceptes de l'Estatut i la Llei de
normalització lingüística, que la llengua d'ús sigui la catalana i
que, com a mínim, es garanteixi el dret dels ciutadans de les Illes
Balears a expressar-se en la seva llengua. És el funcionari que ha
d'estar al servei del ciutadà i no a l'inrevés.

És per tot això que el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears, conscient que la
situació actual és il•lògica i dificulta enormement la normalització
lingüística dels noms propis, insta el Govern de l'Estat a
simplificar, fins arribar a la simple voluntat del ciutadà, els tràmits
fixats per traduir el nom propi al Registre Civil.

2.- El Parlament de les Illes Balears, tot constatant que
en l'actualitat els ciutadans de les Balears troben greus dificultats
per utilitzar normalment la llengua catalana a l'Administració de
Justícia i, en general, contràries a la Llei de normalització
lingüística a les Illes Balears.

3.- Que s'exigeixi que els anuncis que s'hagin d'insertar
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears es publiquin, com a
mínim, en llengua catalana.

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Amb el traspàs de les competències educatives s'ha
tancat el marc competencial en matèria d'educació i foment de la
música a les Illes Balears. El Govern Balear, amb les
competències pròpies, i als Consells Insulars amb les de promoció
cultural, comparteixen, a diferents nivells, la responsabilitat de
l'educació i el foment de la música; institucions aquestes a les que
hem d'afegir la municipal pel que fa a la creació i funcionament de
les denominades escoles municipals de música.

Malgrat tenir totes les competències en la matèria, no es
pot dir que avui en dia existeixi a les Illes Balears una política
pública definida pel que fa a l'ensenyament musical i al foment de
la música. La diversitat d'àmbits en que aquestes accions es
desenvolupen, com són el sistema educatiu en els nivells primari i
secundari, les escoles municipals de música, les acadèmies i
institucions privades dedicades a l'ensenyament musical, el
Conservatori de Música, Dansa i Art Dramàtic de les Illes Balears,
així com les seves delegacions a Eivissa i Menorca; pel que fa a
l'ensenyament; així com la creació i funcionament de diferents
agrupacions musicals o de promoció de la música, pel que fa al
foment d'aquesta, i l'absència d'un marc legal que pugui ordenar i
impulsar els múltiples esforços que de la societat civil es fan per
enriquir el coneixement i l'expressió musical a les Illes Balears, fa
que sigui urgent l'aprovació d'una Llei de la Música de les Illes
Balears.

La proximitat del final de l'actual període legislatiu pot
impedir que el procés de presentació i tramitació parlamentària d'un
projecte de llei en aquest sentit, no sigui possible. En canvi, sí que
és possible que el Parlament de les Illes Balears manifesti el seu
convenciment en la necessitat de l'existència d'un text legal que
abasti els múltiples aspectes que tenen relació en l'ensenayament i
el foment de la música.

Per aquests motius presentam la següent proposició no de
llei:

1.- El Parlament de les Illes balears lamenta la inexistència
d'una política clara del Govern de les Illes Balears pel que fa a
l'ensenyament i el foment de la música, particularment en aquells
àmbits d'accions més bàsiques.

2.- El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de dotar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d'una Llei de
la Música de les Illes Balears, per la qual és imprescindible
l'informe favorable vinculant dels consells insulars.

3.- El Parlament de les Illes Balears considera que aquesta
Llei hauria de contemplar, entre d'altres, els següents aspectes i
qüestions:

a) La creació de l'Institut de les Illes Balears per a la
música que tingués, com a principals característiques i funcions:

- La seva naturalesa insular descentralitzada.
- La presència de les diferents institucions amb

competències en la matèria.
- La creació i desenvolupament de la infraestructura

necessària perquè, a través d'ell, s'impulsi el desenvolupament
d'activitats i accions musicals, connexes i complementàries.

- Impulsar l'intercanvi de la producció i difusió musical
dins la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i fora d'ella, a
través de produccions directes i indirectes, tan editorials com
discogràfiques.

- Constituir un fons de documentació musical, que superi
la realitat de l'actual Fonoteca, que sigui al mateix temps de cada
illa i del conjunt de les Illes Balears, i que abasti tots el gèneres de
la música.
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- Impulsar i promoure la música contemporània, i en
especial la producció dels compositors de les Illes Balears.

- Realitzar, impulsar o promoure la investigació
musicològica i etno-musicològica i, en el seu cas, crear o impulsar
centres destinats a aquestes finalitats.

- Coordinar amb totes les administracions públiques i
entitats privades l'adopció de programes musicals i assegurar la
implantació de mesures de coordinació per al seu desplegament i
execució.

- Fomentar, amb el conjunt de les administracions
públiques actuants, la construcció, reforma i modernització dels
edificis i instal•lacions destinades a activitats i ensenyaments
musicals no reglats; així com establir les condicions i mitjans que
facilitin l'adquisició d'instruments musicals i equips per part
d'associacions sense finalitat lucrativa.

- Promocionar i protegir l'associacionisme musical de tot
tipus.

- Realitzar l'inventari i catalogació del patrimoni musical
de les Illes Balears, a partir del patrimoni musical de cadascuna de
les illes que formen la Comunitat Autònoma, i mantenir-lo
actualitzat.

b) L'actuació pública en relació a les escoles de música
i dansa, amb:

- La reglamentació general de les escoles d'ensenyament
no reglat de la música, siguin aquestes de caràcter municipal o
privades sense ànim de lucre.

- La reglamentació dels ensenyaments mínims exigibles,
així com de les condicions de l'acció docent.

- Les bases generals de finançament públic i ajudes de
l'administració.

- L'establiment de les finalitats generals d'aquests
centres, que haurien de contemplar:

La satisfacció de l'àmplia demanda de cultura musical
pràctica perseguint la finalitat de despertar vocacions i aptituds
que desemboquin en una posterior activitat musical.

El foment, de la infància, del coneixement i apreciació
de la música i la dansa.

L'oferta d'ensenyament especialitzat de tots els
instruments, amb inclusió dels característics de la nostra
Comunitat, així com de totes les tendències musicals.

El foment de l'interès de l'alumnat per la participació en
agrupacions vocals i instrumentals, i en les bandes de música o
agrupacions de dansa.

c) L'acció pública quan ensenyaments reglats i superior,
amb:

- L'adequació a la realitat social i cultural de les Illes
Balears de l'educació musical en el sistema educatiu.

- La consolidació de tot el cicle superior en l'oferta del
Conservatori de Música de les Illes Balears.
- La creació de mecanismes que assegurin la igualtat de tots els
habitants de les Illes Balears en l'accés als estudis de música en el
Conservatori de Música de les Illes Balears, i fora de la
Comunitat.

- L'adequació, en instal•lacions, infraestructures i
recursos, de les actuals delegacions a Menorca i Eivissa, del
Conservatori de Música de les Illes Balears, així com la cessió de
la seva gestió als consells insulars corresponents.

d) Les mesures de foment de la cultura musical, tals
com:

- La cooperació i coordinació interinstitucional.
- L'execució d'un Pla d'infrastructures i instal•lacions per

a la música, que siguin destinades a la formació, ensenyament i
activitats musicals i socials.

- La creació, adequació o recuperació d'una xarxa
d'auditoris.

- Les ajudes per a l'adquisició d'instruments musicals per
al seu ús en centres docents o escoles.

- Les mesures tendents a incentivar la creativitat musical,
en tots els seus gèneres.

- Les mesures tendents a incentivar la recuperació i
reactualització de la cultura tradicional musical de cadascuna de les
illes.

- El suport a les accions de producció musical.

e) L'orquestra simfònica de les Illes Balears.

- El finançament de l'Orquestra Simfònica de les Illes
Balears i de la Jove Orquestra de les Illes Balears, amb fons de la
Comunitat Autònoma, es vincularà a assegurar el caràcter i abast
interinsular d'aquesta.

- Altrament, amb fons de la Comunitat Autònoma de les
Illes balears, s'impulsarà la creació d'agrupacions orquestrals a cada
una de les illes Balears, i es participarà en el cofinançament de les
ja existents.

Palma, a 18 de febrer del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 913/99, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a agressions militars i
econòmiques contra el poble iraquià, amb sol•licitud de tramitació
davant la Comissió de Drets Humans (Mesa de 24 de febrer del
1999).

 RGE núm. 957/99, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a suport a la causa del poble kurd,
amb sol•licitud de tramitació davant la Comissió de Drets Humans
(Mesa de 24 de febrer del 1999).

 RGE núm. 959/99, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a responsabilitats polítiques sobre
el cas Túnel de Sóller, amb sol•licitud de tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 24 de febrer
del 1999).

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears, presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
Comissió.

Atès el manteniment per un període que prest serà de deu
anys, de l'embargament econòmic contra l'Iraq i les repercussions
cruels d'aquest en la població civil i, particularment, en els més
desfavorits i febles;
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Ateses les continues amenaces d'intervencions militars
per part dels governs dels EUA i la Gran Bretanya contra territori
iraquià;

Atesa la participació del govern espanyol, a través de les
instal•lacions conjuntes, en les agressions militars contra territori
iraquià;

Atesa que la única solució possible als conflictes és la de
caràcter polític i negociada;

El Grup parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears fa pública la seva
condemna davant les reiterades agressions militars dels EUA i la
Gran Bretanya contra Iraq, les quals suposen una oberta violació
del Dret Internacional, i insta al Govern espanyol que rebutgi
qualsevol amenaça per part d'ambdós governs de recórrer
novament a l'ús de la força contra aquest país, i retiri l'autorització
encara vigent atorgada a l'Administració dels EUA per a l'ús de les
instal•lacions conjuntes en territori espanyol, decisió que ha
convertit a l'Estat espanyol en coparticipant en accions militars
il•legals contra l'Iraq.

2.- Fent-se seva la declaració de la Comissió de Drets
Humans de l'ONU del passat 24 d'agost (document
E/CN.4/Sub.2/1998/L,44), que considera que el recurs a
l'embargament econòmic com a mesura de pressió política suposa
una greu violació de la Declaració Universal dels Drets Humans
i del conjunt de les normes internacionals sobre protecció de la
població civil, el Parlament de les Illes balears sol•licita
l'aixecament immediat de les sancions econòmiques aprovades pel
Consell de Seguretat el mes d'agost del 1990, per quant estan
tenint sobre la població d'aquell país un greu impacte humanitari,
del qual en donen testimoni les Agències especialitzades de
l'ONU, les quals han estimat en més d'un milió i mig de morts
entre els seus sectors més vulnerables, d'entre ells, gairebé
900.000 menors de cinc anys.

3.- Que el Parlament de les Illes Balears, insti al Govern
espanyol que sumi els seus esforços als de la comunitat
internacional, encapçalada pel secretari General de l'ONU Kofi
Annan, per a la consecució d'una solució negociada i definitiva del
conflicte, solució que ha d'incloure l'aixecament urgent de les
sancions econòmiques imposades a l'Iraq i a garantir el ple
respecte a la sobirania nacional d'aquest país.

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears, presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
Comissió.

Malgrat que la lluita del poble Kurdistà per a aconseguir
la seva independència i el reconeixement internacional és llarga;
malgrat les agressions militars i de tota mena que ha patit per part
dels governs dels estats en els quals habita (Iraq, Irà, Turquia), que
han provocat milers de víctimes, l'atenció del món desenvolupat i
amb sistemes democràtics ha estat tradicionalment molt poca.

Dos fets ocorreguts aquests dies han posat de relleu la
situació en que viuen els kurds i la desesperació de gran part de la
seva població davant la impunitat amb que són repressaliats i
exterminats.

En primer lloc, l'acord del Parlament Basc de permetre la
celebració de reunions del denominat parlament del Kurdistà en
l'exili a la seu del Parlament Basc, decisió criticada tant pel Partit
Popular com pel PSOE. En segon lloc, la no explicada detenció del
dirigent del PKK, Ocalan, sobre el que es formulen acusacions de
terrorisme i altres, i l'onada de reaccions dels kurds que viuen en
diversos països del món, que expressen la violència i la
desesperació d'un poble al qual no es deixa existir.

Entre les causes de la reacció del govern espanyol ham
d'entendre una de caràcter econòmic, com és el contracte firmat amb
Turquia per al subministrament d'armament de fabricació espanyola
per valor de 300.000.0000 pessetes, armament que possiblement pot
ésser utilitzat contra el poble kurd.

Sens dubte, aquesta posició dels governs occidentals,
particularment de l'espanyol, així com l'escalada de violència que
s'ha originat no són de cap manera camins que ens puguin portar a
trobar solucions polítiques al conflicte.

És per això, que presentam la següent proposició no de
llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
convenciment que la única solució al conflicte en el Kurdistà és que
el poble kurd pugui veure feta realitat la seva aspiració d'esdevenir
Estat independent en el territori que és el seu país, i que avui es
troba repartit en diversos estats. En aquest sentit, el Parlament de les
Illes balears expressa el seu suport a la causa per l'alliberametn
nacional del poble kurd.

2.- El Parlament de les Illes Balears fa arribar la seva
felicitació al Parlament Basc per a la decisió presa, d'oferir la seu
d'aquest per a la celebració de les sessions del Parlament del
Kurdistà en l'exili.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
espanyol a no vendre més armament i equipament militar a Turquia
i altres països que actuen militarment contra la població del
Kurdistà, anul•lant el contracte firmat amb el govern de Turquia, en
el qual han de participar diferents empreses espanyoles.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a afegir els seus esforços als que persegueixen una solució
negociada i definitiva al conflicte.

Palma, a 16 de febrer del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
Comissió.

Durant la present legislatura, la nostra Comunitat s'ha
vist sacsejada per una forta inestabilitat derivada dels casos de
corrupció política que s'han succeït durant els darrers anys.

Des de les passades eleccions, tres persones han arribat
a ocupar la Presidència de la Comunitat Autònoma i els casos
judicials han condicionat el conjunt de la vida política de les Illes
i, molt especialment, la del partit que sustenta el govern de la
Comunitat.

La recent Sentència del Tribunal Suprem sobre el cas
Túnel de Sóller estableix de manera inequívoca comportaments
corruptes per part de persones que continuen ocupant càrrecs
importants de representació política a la nostra Comunitat.

La compareixença del Govern sobre aquesta qüestió ha
resultat clarament insatisfactòria des del moment que la posició
oficial allà manifestada és que el Govern no considera rellevant
que dins el grup parlamentari que li dona suport hi hagi persones
involucrades en casos de corrupció.

És per això que es sotmet a la consideració del Ple del
Parlament la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears fa seva l'exigència
dels ciutadans de les Illes de poder comptar amb un funcionament
institucional normalitzat i un debat polític no mediatitzat per la
presència a les nostres institucions representatives de persones
lligades a casos de corrupció.

2.- El Parlament de les Illes Balears considera clarament
censurable l'actitud del Govern -manifestada a la seva
compareixença davant la Comissió d'Assumptes Institucionals-
segons la qual no s'han de derivar responsabilitats polítiques de la
recent sentència del Tribunal Suprem sobre el cas túnel de Sóller.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta aquelles
persones responsables de casos de corrupció a abandonar la
política activa i, en concret, els seus càrrecs de representació.

Palma, a 18 de febrer del 1999.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a conformitat del Govern de les Illes Balears amb

la tramitació de les Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular,
RGE núms. 929/99 i 930/99. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de febrer del 1999, restà assabentada de la conformitat del
Govern de les Illes Balears amb la tramitació de les propostes de
referència (BOPIB núm. 197, de 12 de febrer d'enguany), d'atribució
de competències als consells insulars en matèria d'espectacles públics
i activitats recreatives i d'atribució de competències als consells
insulars en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania,
respectivament..

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a convocatòria per cobrir mitjançant concurs-

oposició en torn lliure la plaça d'Auxiliar administratiu de Biblioteca,
vacant al Cos d'Auxiliars administratius del Parlament de les Illes
Balears.

Convocatòria per cobrir mitjançant concurs-oposició en
torn lliure la plaça d'auxiliar administratiu de Biblioteca, vacant al
cos d'auxiliars administratius del Parlament de les Illes Balears.   
   

El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l’aprovat per la Mesa a la reunió de dia 16 de febrer
del 1999, i a l’empara del que s’estableix als articles 2.3, 17.f, i 49
de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la Funció Pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i dels articles 3 i 4 de
l’Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears, convoca
concurs-oposició per cobrir la plaça d’auxiliar administratiu de
Biblioteca, pertanyent al cos d’auxiliars administratius, vacant a la
plantilla del personal funcionari del Parlament de les Illes Balears
d’acord amb les bases següents:

Primera. Objecte de la convocatòria.

Cobrir mitjançant concurs-oposició en torn lliure, la plaça
d’auxiliar administratiu de Biblioteca, vacant al cos d’auxiliars
administratius del Parlament de les Illes Balears, enquadrada al grup
D, amb nivell de complement de destí 16  i amb un complement
específic de 1.060.152  ptes anuals.
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Segona. Requisits personals.

1.- Ésser espanyol o nacional d’un dels restants estats membres de
la Unió Europea o d’aquells estats als quals sigui d’aplicació la
lliure circulació de treballadors, en els termes prevists a la llei
bàsica que regula aquesta matèria.

2.- Tenir 18 anys complerts i no més de 64 anys.

3.- No estar inhabilitat ni suspès per a l’exercici de la funció
pública; ni haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari de
qualsevol administració pública, òrgan constitucional o estatutari;
ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per l’acompliment de
funcions públiques.

4.- Tenir el títol de graduat escolar, formació professional de
primer grau o equivalents.

5.- En relació al coneixement de la llengua catalana, els aspirants
hauran d’acreditar-lo superant les proves previstes en aquesta
convocatòria. Estaran exempts de realitzar-les, aquells que
presentin,  juntament amb la instància, i com a mínim, el certificat
B (de coneixements orals i escrits elementals de català), lliurat per
la Junta Avaluadora de Català o el títol, certificats o diplomes
equivalents, lliurats per les institucions determinades a l’Ordre del
conseller de Cultura, Educació i Esports, de dia 6 de novembre del
1995, publicada al  Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, núm. 146, de dia 23 de novembre.

Així mateix, aquells aspirants que presentin els títols o
certificats oficials  emesos per l’Institut Balear d’Administració
Pública a favor d’aquells que hagin superat amb aprofitament els
cursos impartits d’acord amb els programes publicats per
Resolució del conseller de la Funció Pública, de 2 de novembre de
1995 (publicats al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, núm. 146, de 23 de novembre de 1995), estaran
exempts de realitzar les proves de suficiència en el coneixement
de la llengua catalana.

6.- Abonar en concepte de drets d’examen, la quantitat de 1.500
ptes, mitjançant l’ingrés a la C/C 0077889873, de l’oficina
principal de la Caixa de Balears “SA NOSTRA”. La devolució
d’aquestes es produirà quan els aspirants siguin exclosos de les
proves selectives.

7.- Opcionalment, i si n’es el cas, relacionar ordenadament i
detalladament, seguint el mateix ordre d’exposició que consta al
barem de mèrits (base cinquena, fase de concurs), els mèrits
al.legats pels aspirants a la fase de concurs, aquests s’han
d’acreditar documentalment mitjançant certificacions, diplomes,
títols, etc; adjuntant els originals o en el seu cas les fotocòpies
degudament compulsades.

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 ha de presentar 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 el resguard d’haver ingressat els corresponents
drets d’examen, així com, i amb caràcter voluntari, la relació
detallada dels mèrits al.legats i dels documents que els acrediten,
presentant els originals d’aquests o fotocòpies compulsades.

Finalment, i en el seu cas, la documentació que acrediti la
seva suficiència en el coneixement de la llengua catalana, d’acord
amb l’establert a la base segona; en el termini de 20 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.

2.- La presentació d’instàncies també és podrà realitzar pel
procediment establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.- 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 DNI, així mateix s’assenyalarà el motiu de la no
admissió dels aspirants exclosos, per tal que aquests, en el termini
de 10 dies naturals comptadors des de la data de publicació de la
llista provisional, puguin al.legar o esmenar la causa que ha motivat
la seva exclusió provisional.

4.- 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 ha, i el president d’aquest 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,
corresponent a la fase d’oposició, prèviament determinats pel
tribunal.

Quarta. Tribunal qualificador. Composició i funcionament.

1.- El tribunal es constituirà dins el quinze dies naturals següents al
de la finalització del termini de presentació de les sol.licituds, amb
convocatòria prèvia dels membres titulars i suplents per part del
president d’aquest.

2.- El tribunal qualificador serà constituït per les persones següents:

2.1.- President: El president del Parlament.
2.2.- Secretari: El lletrat-Oficial Major.
2.3.- Vocal: Un altre membre de la Mesa.
2.4.- Vocal: Un funcionari de carrera del Parlament de les
Illes Balears, elegit per la Mesa de la Cambra.
2.5.- Un vocal elegit per la Junta de Personal.

En tots els casos es nomenaran els suplents corresponents.

3.- A la sessió constitutiva, el president sol.licitarà 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 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, l’abstenció i recusació
dels membres del Tribunal se substanciaran d’acord amb l’establert
als 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, en cas d’empat, dirimirà amb el seu vot el
president.

5.- Als efectes de notificacions i d'incidències, el Tribunal tendrà la
seva seu al Parlament de les Illes Balears.

6.- El tribunal resoldrà tots els dubtes i totes les incidències que
puguin sorgir després d’haver-se constituït i durant la celebració de
les proves.
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Cinquena. Procediment selectiu i desenvolupament de les proves
del concurs-oposició.

El sistema per proveir la plaça d’auxiliar administratiu
de Biblioteca serà el de concurs-oposició.

La puntuació global màxima de la fase de concurs serà
de 45 punts i la de la fase d’oposició serà de 55 punts. 

I.- FASE DE CONCURS. BAREM DE MÈRITS.

Els mèrits al.legats pels aspirants s’hauran d’acreditar en
la forma establerta al punt 7 de la base segona.

Els mèrits dels aspirants es valoraran d’acord amb el
barem següent:

I.1.- Experiència laboral:

I.1.1) Per serveis prestats al Parlament de les Illes
Balears en llocs de treball d’anàloga naturalesa a la qual s’aspira:
0’45 punts per mes.

I.1.2)  Per serveis prestats al Parlament de les Illes
Balears en llocs de treball desenvolupant funcions o tasques
diferents a les de la plaça sol.licitada: 0’15 punts per mes.

I.1.3) Per serveis prestats a altres administracions
públiques, a un lloc de treball les funcions del qual coincideixin
bàsicament amb les de la plaça sol.licitada: 0’20 punts per mes.

I.1.4) Per serveis prestats a altres administracions
públiques, a qualsevol lloc de treball: 0’11 punts per mes.

Els treballs realitzats a l’Administració Pública s’han
d’acreditar mitjançant certificació lliurada per l’organisme
corresponent, en la qual constin el temps treballat, la categoria
professional i la vinculació amb l’Administració (funcionari de
carrera, interí, contractat laboral, etc).

La puntuació màxima d’aquest bloc serà de 35 punts.

I.2.-Formació Professional, cursos de formació, titulacions,
coneixements de català i altres mèrits.

I.2.1)  Coneixement del català: pel certificat C
(coneixement mitjans del català oral i escrit) : 0’90 punts. Pel
certificat D (coneixements superiors del català): 1’35 punts. I pel
certificat E (coneixements de llenguatge administratiu: 0’50 punts.

En tots els casos es valorarà només un certificat, excepte
en el cas del certificat de llenguatge administratiu, en el qual la
puntuació s’acumularà a la de l’altre certificat que s’hi aporti.

I.2.2) Cursos de formació i perfeccionament superats en
escoles d’Administració Pública: dels cursos impartits per
l’Institut Balears d’Administració Pública (IBAP), el contingut
dels quals, a criteri del Tribunal, estiguin relacionats directament
amb les funcions del lloc de treball, es valoraran a raó de 0’15
punts per crèdit. L’assistència a altres cursos que a judici del
Tribunal pugin tenir alguna relació amb les funcions del lloc de
treball, es valoraran a raó de 0’08 punts per crèdit.

Els cursos efectuats a l’Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP) es valoraran amb el mateix criteri.

I.2.3) Diplomes o títols oficials: es valoraran
discrecionalment per part del tribunal, els diplomes i títols oficials
expedits per centres i organismes del mateix caràcter que estiguin
relacionats amb les funcions del lloc de treball.

I.2.4) Altres estudis: les titulacions acadèmiques de nivell
superior (llicenciat, arquitecte, enginyer o equivalents) es puntuaran
amb 1’5 punts. Les titulacions acadèmiques de nivell mitjà
(diplomat universitari, enginyer o arquitecte tècnic, o equivalents)
es puntuaran amb 1 punt. La titulació de batxiller superior, formació
professional de segon grau, o equivalent, es puntuarà amb 0’5 punts.

En qualsevol cas només es puntuarà la titulació més alta.

I.2.5) Altres mèrits a valorar discrecionalment per part del
Tribunal fins un màxim de 2 punts (treballs a empreses, experiència
laboral, etc).

La puntuació màxima d’aquest bloc serà de 10 punts.
El tribunal abans de realitzar el primer exercici

corresponent a la fase d’oposició, publicarà al tauló d’anuncis de la
Cambra, les puntuacions finals dels aspirants obtinguts a la fase de
concurs.

II.- FASE D’OPOSICIÓ.

1.- Proves selectives:

Es duran a terme quatre exercicis obligatoris, exceptuant-
ne aquells aspirants que hagin acreditat el seus coneixements de
català aportant el corresponent certificat o títol,  i que per tant seran
exempts de realitzar el quart exercici sobre coneixements elementals
orals i escrits de català.

La puntuació global de la fase d’oposició serà de 55 punts.

1.1. Exercici primer: de caràcter obligatori, consistirà en
una prova objectiva de caràcter pràctic, proposada pel tribunal,
dirigida a avaluar la capacitat dels aspirants per a la composició,
modificació, i correcció de documents creats mitjançant la
utilització de l’aplicació del processament de textos Microsoft
Word, versió 7.00 o superior, en un temps prèviament determinat
per aquest. La puntuació serà de la d’apte o no apte.

1.2.- Exercici segon: de caràcter obligatori. Consistirà a
contestar per escrit un qüestionari proposat pel Tribunal, amb
preguntes teòriques i pràctiques sobre els temes que figuren a
l’annex I de la present convocatòria, en un termini màxim de dues
hores.

La puntuació d’aquest exercici serà de 0 a 30 punts. Els
aspirants necessitaran una puntuació mínima de 15 punts en aquest
exercici per continuar les proves selectives.

1.3.- Exercici tercer: de caràcter obligatori. Consistirà a
realitzar les proves de caràcter pràctic que determini el Tribunal
relacionades amb les matèries següents:

Alfabetització de fitxes, publicacions periòdiques i llistes
d’encapçalaments de matèries; ordenació de documents
(especialment publicacions periòdiques), atenent a conceptes de
títol, numeració, cronologia, sèries, subsèries i d’indexació i
elaboració d’extractes.
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Consultes a bases de dades (en CD-rom: COLEX i
ARANZADI).

Catdoc en Basis, eurovoc.

Recerca en general de jusrisprudència per mitjans
manuals i informatitzats.

La Catalogació. ISBD.

El temps per realitzar aquest exercici serà determinat pel
tribunal en cada cas. La puntuació serà de 0 a 25 punts. Els
aspirants necessitaran una puntuació mínima de 12’5 punts en
aquest exercici per continuar les proves selectives.

1.3.- Exercici quart: de caràcter obligatori per aquells a aspirants
que no hagin presentat el corresponent certificat o títol, d’acord
amb l’establert a la base segona, i que acrediti la seva suficiència
en el coneixement de la llengua catalana exigida en aquesta
convocatòria.

Consistirà en la realització d’una prova oral i després
una escrita, proposades pel tribunal, amb la finalitat de ponderar
la suficiència sobre els coneixements orals i escrits de català de
caràcter elemental dels aspirants. El tribunal podrà nomenar els
assessors lingüístics que consideri pertinents per tal d’avaluar.

En relació a la llengua catalana, el tribunal valorarà
conjuntament els coneixements orals i escrits demostrats pels
aspirants, declarant-los, finalment, com aptes o no aptes.

2.- Tots els exercicis tendran caràcter eliminatori, els aspirants
necessitaran la puntuació exigida en cada exercici  per continuar
les proves selectives.

3.- En relació als coneixements del català la puntuació serà la
d’apte o no apte. Tots els aspirants que no hagin demostrat la seva
suficiència en els coneixements de la llengua catalana exigits a la
present convocatòria i siguin declarats no aptes, restaran en
situació de suspesos a pesar d’haver aprovat la resta d’exercicis,
i per tant no podran accedir a la plaça convocada.

Per altra banda, en relació al primer exercici, la
qualificació serà també la d’apte o no apte, l’aspirant declarat no
apte en aquest exercici no podrà continuar les proves selectives i
serà declarat suspès.

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 pugin sorgir
durant la celebració de les proves selectives.

 Sisena.

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 han de transcórrer un mínim de 48 hores.

Setena.

1.- Finalitzades les proves selectives, el tribunal publicarà al tauler
d’anuncis de la Cambra la llista provisional dels aspirants que les
hagin superat, per ordre correlatiu a la seva puntuació, puntuant
conjuntament el resultats obtinguts a la fase de concurs i a la
d’oposició.

2.- Des de la data de la publicació de la llista provisional tots els
aspirants disposaran de tres dies naturals per efectuar les
reclamacions oportunes.

3.- A continuació, el tribunal disposarà de set dies naturals per
resoldre les reclamacions, i tot seguit, elevarà a la Presidència el
nom de l’aspirant seleccionat, a continuació i prèvia resolució de la
Presidència de la Cambra, es farà pública la llista definitiva amb el
nom de l’aspirant seleccionat.

Vuitena. Presentació de documents.

Dins el vint dies naturals des que es faci pública la
resolució que contengui la relació de l’aspirant seleccionat, i prèvia
notificació per part de l’Oficialia Major, aquest aportarà els
documents següents al registre de la Cambra:

1.- Partida de naixement o certificat d’adquisició de la nacionalitat
espanyola, o la de la resta d’estats membres de la Unió Europea o
la d’aquells que hi sigui d’aplicació.

2.- Certificació lliurada pel registre general de penals i rebels que
acrediti que no s’està condemnat a penes que inhabiliten per a
l’exercici de funcions públiques, lliurada, com a màxim, tres mesos
abans de la data final de presentació de documents.

3.- Declaració jurada o promesa de no haver estat separat,
mitjançant expedient disciplinari, dels serveis de qualsevol
administració pública, òrgans constitucionals o estatutaris.

4.- Títol de graduat escolar, formació professional de primer grau
o equivalents.

Novena. Nomenament , presa de possessió i substitució.

1.- Conclòs el termini de presentació de documents, es procedirà per
part del president del Parlament de les Illes Balears, oïda la Mesa,
i mitjançant resolució, al nomenament com a funcionari de carrera
al aspirant que hagi obtingut la plaça i presenti la documentació
exigida a la base vuitena, publicant-se al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

2.- Des de la data de publicació del seu nomenament al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears,  l’interessat disposarà de
tres dies hàbils per prendre possessió de la plaça convocada; si no
en pren possessió en el termini indicat, sense causa justificada,
restarà en situació de cessant.

3.- El president del Parlament podrà substituir el proposat per la
persona que el segueixi en la llista definitiva dels aspirants que
hagin superat el concurs-oposició, en les circumstàncies següents:
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3.1.- Quan la documentació aportada pel proposat
presenti defectes no esmenables que impedeixin formalitzar el
nomenament.

3.2.- Quan la persona proposada renunciï.

3.3.- Quan el proposat no prengui possessió de la plaça
en el termini establert sense causa justificada.

Desena. Disposicions final i recursos.

1.- La present convocatòria i els actes que se’n derivin podran
esser impugnats d’acord amb l’establert a la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- En tot allò no previst a les presents bases, 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.

3.- De totes les reunions del tribunal qualificador s’aixecarà la
corresponent acta per part del secretari, la qual, signada pels
membres assistents, s’adjuntarà al corresponent expedient.

ANNEX  I. RELACIÓ DE TEMES.

1. La Constitució Espanyola de 1978: estructura i
contingut. Els drets i deures fonamentals. El Tribunal
Constitucional: composició i funcions. El Defensor del Poble. La
Corona: funcions constitucionals del Rei. 

2. Les Corts Generals: atribucions, composició i
funcionament. El Govern: relació entre el Govern i les Corts
Generals. El President del Govern. El Consell de Ministres. La
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

3. El Poder Judicial. El Consell General del Poder
Judicial.

4. L’Administració Pública: concepte. Diferents nivells
de l’Administració Pública: Administració de l’Estat, Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado. Administració de les
Comunitats  Autònomes,  Administració Local,  Administració
Institucional. Els Consells Insulars.

5. Fonts del dret administratiu: La llei, classes de llei. El
Reglament: concepte i classes.  Instruccions, ordres i altres.

6. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de
l’actes administratiu.

7. El procediment administratiu. La Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común: contingut bàsic, principis generals, fases
del procediment, termes i terminis, recursos, etc, i les seves
modificacions.

8. Els recursos administratius: concepte i classes. El
recurs contenciós-administratiu: les parts i els actes impugnables.

9. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears: estructura
i contingut. Les competències de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. Institucions de la Comunitat Autònoma (Govern,
Consells Insulars, Parlament), la seva organització i funcions.

10. El President del Govern Balear: elecció, cessament i
funcions. La Llei de Règim Jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

11. El Parlament de les Illes Balears: composició,
funcionament i atribucions.

12. El Reglament del Parlament de les Illes Balears:
conceptes generals i estructura.

13. La convocatòria del Ple del Parlament i de les
comissions parlamentàries. Les sessions; classes; dies i hores hàbils;
ordre del dia, quòrum i classes.

14. La Presidència del Parlament de les Illes Balears, la
Mesa, La Junta de Portaveus, la Diputació Permanent i les
comissions parlamentàries.

15. l procediment legislatiu. Projectes de Llei.
Proposicions de Llei. Iniciativa Popular. Iniciativa dels Consells
Insulars.

16. La Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la Funció Pública
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les seves
modificacions. L’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears.

17. Què son i perquè serveixen els catàlegs. Classes de
catàlegs. 

18. El llibre i les biblioteques com a eina d’integració
social. Breu resum històric de les biblioteques. Els diferents tipus de
biblioteques. Seccions d’una biblioteca pública.

19. Els principals sistemes de classificació. La Catalogació
(ISBD).

20. La secció de referència. Obres fonamentals.

21. La bibliografia. Classes de bibliografia. Les
biblioteques nacionals i altres biblioteques públiques.

22. La documentació. Les seves finalitats, serveis a la
ciència i a la tècnica. Els principal centres de documentació al món.

23. La informatització de les biblioteques. L’aplicació de
“INTERNET” a les biblioteques.

ANNEX  II. Model d’instància.

… … … … … ( n o m  i  l l i n a t g e s ) ,  n a t / n a d a
dia…..de……………….del…….a……………………

i  q u e  v i s c  a l
carrer/plaça/avinguda……………………………………………
………………….

Nº………pis…….por ta……. de l  t e rme munic ipa l
de………………………………………….
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Codi postal……………., amb DNI…………………………..i
telèfon…………………………..

DECLAR:

Que reunesc totes les condicions requerides a la base
segona de la convocatòria publicada al BOPIB
nº…..del………………..per proveir la plaça d’auxiliar
administratiu de Biblioteca vacant al cos d’Auxiliars
Administratius del Parlament de les Illes Balears.

Que adjunt el document acreditatiu d’haver satisfet els
drets d’examen.

Que, en el meu cas, adjunt el document oficial
acreditatiu del meu coneixement del català oral i escrit.

I que finalment adjunt la relació detallada i ordenada de
la documentació que present, per la seva valoració a la fase de
concurs d’aquesta convocatòria.

I és per tot això, que  SOL.LICIT:

De ser admès a les proves selectives corresponents.

………………………………..a……de………………..del…….

Signatura.

MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS.-.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a convocatòria per cobrir mitjançant concurs-

oposició en torn lliure la plaça de Telefonista, vacant al Cos
d'Uixers del Parlament de les Illes Balears.

Convocatòria per cobrir mitjançant concurs-oposició en
torn lliure, la plaça de telefonista, vacant al cos d'uixers del
Parlament de les Illes Balears.

El president del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l’aprovat per la Mesa a la reunió de dia 17 de
febrer del 1999, i a l’empara del que s’estableix als articles 2.3,
17.f, 44 i 49 de la Llei 2/1989 de 22 de febrer, de la Funció
Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i als 3 i 4
de l’Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears,
convoca concurs-oposició per cobrir la plaça de telefonista,
pertanyent al cos d’Uixers, vacant a la plantilla del personal
funcionari del Parlament de les Illes Balears d’acord amb les
següents bases:

Primera. Objecte de la convocatòria.

Cobrir mitjançant concurs-oposició en torn lliure, la
plaça de telefonista, vacant al cos d’uixers del Parlament de les
Illes Balears, enquadrada al grup D, amb nivell de complement de
destí 14 i amb un complement específic de 1.009.344 ptes anuals.

Segona. Requisits personals.

Amb la finalitat de fer-ne efectiva la integració social de
les persones amb discapacitats, prevista a la Llei 2/1989, del 22 de
febrer de la F.P. de la C.A.I.B. podran optar a aquesta plaça, les que
acompleixin les condicions següents:

1.- Ésser espanyol o nacional d’un dels restants estats membres de
la Unió Europea o d’aquells estats als quals sigui d’aplicació la
lliure circulació de treballadors, en els termes prevists a la llei
bàsica que regula aquesta matèria.

2.- Tenir 18 anys complerts i no més de 64 anys.

3.- No estar inhabilitat ni suspès per a l’exercici de la funció
pública; ni haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari de
qualsevol administració pública, òrgan constitucional o estatutari;
ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per l’acompliment de
funcions públiques.

4.- Tenir el títol de graduat escolar, formació professional de primer
grau o equivalents.
 
5.- Tenir acreditat un grau de discapacitat física igual o superior a
un 33%, oficialment reconeguda per qualsevol òrgan tècnic de
l’Administració estatal o autonòmica, amb capacitat legal per
dictaminar-la i certificar-la ( Insalud; I.N.S.S., Inserso, Ministeri de
Treball, Conselleria de Sanitat, Conselleria de Treball i Formació,
etc ).

6.- En relació al coneixement de la llengua catalana, els aspirants
hauran d’acreditar-lo superant les proves previstes en aquesta
convocatòria. Estaran exempts de realitzar-les, aquells que
presentin,  juntament amb la instància, i com a mínim, el certificat
B (de coneixements orals i escrits elementals de català), lliurat per
la Junta Avaluadora de Català o el títol, certificats o diplomes
equivalents, lliurats per les institucions determinades a l’Ordre del
conseller de Cultura, Educació i Esports, de dia 6 de novembre del
1995, publicada al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, núm. 146, de dia 23 de novembre.

Així mateix, aquells aspirants que presentin els títols o
certificats oficials  emesos per l’Institut Balear d’Administració
Pública a favor d’aquells que hagin superat amb aprofitament els
cursos impartits d’acord amb els programes publicats per Resolució
del conseller de la Funció Pública, de 2 de novembre de 1995
(publicats al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, núm. 146, de 23 de novembre de 1995), estaran exempts de
realitzar les proves de suficiència en el coneixement de la llengua
catalana.

7.- Abonar en concepte de drets d’examen, la quantitat de 1.500
ptes, mitjançant l’ingrés a la C/C 0077889873, de l’oficina principal
de la Caixa de Balears “SA NOSTRA”. La devolució d’aquestes es
produirà quan els aspirants siguin exclosos de les proves selectives.

8.- Voluntàriament, i si n’es el cas, relacionar ordenadament i
detalladament, seguint el mateix ordre d’exposició que consta al
barem de mèrits (base cinquena, fase de concurs), els mèrits
al.legats pels aspirants a la fase de concurs, aquests s’han
d’acreditar documentalment mitjançant certificacions, diplomes,
títols, etc; adjuntant els originals o en el seu cas les fotocòpies
degudament compulsades.



BOPIB núm.199 - 26 de febrer del 1999 5547

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 ha de presentar 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 el resguard d’haver ingressat els corresponents
drets d’examen, si n'és el cas, la relació detallada dels mèrits
al.legats i dels documents que els acrediten, presentant els
originals d’aquests o fotocòpies compulsades; així mateix
s’adjuntarà la certificació acreditativa de la discapacitat de
l’aspirant, d’acord amb l’establert al punt 5 de la base segona i,
finalment, i amb caràcter voluntari, la documentació que acrediti
la seva suficiència en el coneixement de la llengua catalana,
d’acord amb l’establert a la base segona; en el termini de 20 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.

2.- La presentació d’instàncies també és podrà realitzar pel
procediment establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.- 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,
cognoms i DNI, així mateix s’assenyalarà el motiu de la no
admissió dels aspirants exclosos, per tal que aquests, en el termini
de 10 dies naturals comptadors des de la data de publicació de la
llista provisional, puguin al.legar o esmenar la causa que ha
motivat la seva exclusió provisional.

4.- 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 ha, i el president d’aquest 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, corresponent a la fase d’oposició, prèviament determinats
pel tribunal.

Quarta. Tribunal qualificador. Composició i funcionament.

1.- El tribunal es constituirà dins el quinze dies naturals següents
al de la finalització el termini de presentació de les sol.licituds,
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: El president del Parlament.
2.2.- Secretari: El lletrat-Oficial Major.
2.3.- Vocal: altre membre de la Mesa.
2.4.- Vocal: un funcionari de carrera del Parlament de
les Illes Balears, elegit per la Mesa de la Cambra.
2.5.- Un vocal elegit per la Junta de Personal.

En tots els casos es nomenaran els suplents
corresponents.

3.- A la sessió constitutiva, el president sol.licitarà 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 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, l’abstenció i recusació
dels membres del tribunal se substanciaran d’acord amb l’establert
als 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, en cas d’empat, dirimirà amb el seu vot el
president.

5.- Als efectes de notificacions i incidències, el tribunal tendrà la
seva seu al Parlament de les Illes Balears.

6.- El tribunal resoldrà tots els dubtes i les incidències que puguin
sorgir després d’haver-se constituït i durant la celebració de les
proves.

Cinquena. Procediment selectiu i desenvolupament de les proves
del concurs-oposició.

El sistema per proveir la plaça de telefonista és el de
concurs-oposició.
La puntuació global màxima de la fase de concurs serà de 45 punts
i la de la fase d’oposició serà de 55 punts.

I.- FASE DE CONCURS. BAREM DE MÈRITS.

Els mèrits al.legats pels aspirants s’hauran d’acreditar en
la forma establerta al punt 9 de la base segona.

Els mèrits dels aspirants es valoraran d’acord amb el
barem següent:

I.1.- Experiència laboral:

I.1.1) Per serveis prestats al Parlament de les Illes Balears
en llocs de treball d’anàloga naturalesa al qual s’aspira: 0’45 punts
per mes.

I.1.2)  Per serveis prestats al Parlament de les Illes Balears
en llocs de treball desenvolupant funcions o tasques diferents a les
de la plaça sol.licitada: 0’15 punts per mes.

I.1.3) Per serveis prestats a altres administracions
públiques,  a un lloc de treball les funcions del qual coincideixin
bàsicament amb les de la plaça sol.licitada: 0’20 punts per mes.

I.1.4) Per serveis prestats a altres administracions
públiques, a qualsevol lloc de treball: 0’11 punts per mes.

Els treballs realitzats a l’Administració Pública s’han
d’acreditar mitjançant certificació lliurada per l’organisme
corresponent, en la qual constin el temps treballat, la categoria
professional i la vinculació amb l’Administració (funcionari de
carrera, interí, contractat laboral, etc).

La puntuació màxima d’aquest bloc serà de 35 punts.

I.2.-Formació Professional, cursos de formació,
titulacions, coneixements de català i altres mèrits.
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I.2.1)  Coneixement del català: pel certificat C
(coneixement mitjans del català oral i escrit) : 0’90 punts. Pel
certificat D (coneixements superiors del català): 1’35 punts. I pel
certificat E (coneixements de llenguatge administratiu: 0’50 punts.

En tots els casos es valorarà només un certificat, excepte
en el cas del certificat de llenguatge administratiu, en el qual la
puntuació s’acumularà a la de l’altre certificat que s’hi aporti.

I.2.2) Cursos de formació i perfeccionament superats en
escoles d’Administració Pública: dels cursos impartits per
l’Institut Balears d’Administració Pública (IBAP),  el contingut
dels quals, a criteri del Tribunal, estiguin relacionats directament
amb les funcions del lloc de treball, es valoraran a raó de 0’15
punts per crèdit. L’assistència a altres cursos que a judici del
Tribunal pugin tenir alguna relació amb les funcions del lloc de
treball, es valoraran a raó de 0’08 punts per crèdit.

Els cursos efectuats a l’Instituto Nacional de
Administració Pública (INAP) es valoraran amb el mateix criteri.

I.2.3) Diplomes o títols oficials: es valoraran
discrecionalment per part del tribunal, els diplomes i títols oficials
expedits per centre i organismes del mateix caràcter que estiguin
relacionats amb les funcions del lloc de treball.

I.2.4) Altres estudis: les titulacions acadèmiques de
nivell superior (llicenciat, arquitecte, enginyer o equivalents) es
puntuaran amb 1’5 punts. Les titulacions acadèmiques de nivell
mitjà (diplomat universitari, enginyer o arquitecte tècnic, o
equivalents) es puntuaran amb 1 punt. La titulació de batxiller
superior, formació professional de segon grau, o equivalent, es
puntuarà amb 0’5 punts.

En qualsevol cas només es puntuarà la titulació més alta.

I.2.5) Altres mèrits a valorar discrecionalment per part
del Tribunal fins un màxim de 2 punts (treballs a empreses,
experiència laboral, etc).

La puntuació màxima d’aquest bloc serà de 10 punts.

El tribunal abans de realitzar el primer exercici
corresponent a la fase d’oposició, publicarà al tauló d’anuncis de
la Cambra, les puntuacions finals dels aspirants obtinguts a la fase
de concurs.

II.- FASE D’OPOSICIÓ. 

1.- Proves selectives:

Es duran a terme tres exercicis obligatoris, exceptuant-
ne aquells aspirants que hagin acreditat el seus coneixements de
català aportant el corresponent certificat o títol,  i que per tant
estaran exempts de realitzar el tercer exercici sobre coneixements
elementals orals i escrits de català.

La puntuació global a la fase d’oposició serà de 55
punts.

1.1.- Primera prova: de caràcter obligatori. Constarà de
dos exercicis independents que  consistiran en contestar per escrit
dos qüestionaris proposats pel Tribunal. El primer exercici
consistirà en contestar un qüestionari amb  preguntes sobres temes
de cultura general i el segon exercici consistirà en contestar un
qüestionari amb preguntes teòriques i pràctiques que tendran
relació amb la totalitat dels temes que consten a l’annex I de la
present convocatòria, en un termini màxim de dues hores i mitja.

La puntuació del primer exercici serà de 0 a 20 punts i la
del segon exercici serà de 0 a 20 punts. Els aspirants per continuar
les proves selectives necessitaran com a mínim en cadascun
d’aquests exercicis una puntuació de 10 punts, si no, restaran en
situació de suspesos.

1.2.- Exercici segon: de caràcter obligatori. El Tribunal
realitzarà una entrevista personal sobres les funcions a complir i les
tasques a desenvolupar; i si es considera oportú, podrà formular
preguntes i qüestions sobre el contingut dels temes que figuren a
l’annex I; valorant-ne en tot cas, l’adaptació del candidat al lloc de
treball. Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 15 punts.  Per continuar
les proves selectives els aspirants necessitaran una puntuació
mínima en aquest exercici de 7’5 punts, si no restaran en situació de
suspesos. 

L’ordre d’actuació dels aspirants es determinarà per
sorteig públic. Durant o al finalitzar l’entrevista, els aspirants
hauran de demostrar els seus coneixements orals de català,
contestant les preguntes que a tal efecte li formuli el Tribunal,
exceptuant-ne aquells exempts de demostrar la seva suficiència en
la llengua catalana.

1.3.- Exercici tercer: de caràcter obligatori per aquells
aspirants que no hagin presentat el corresponent certificat o títol,
d’acord amb l’establert a la base segona, i que acrediti la seva
suficiència en el coneixement de la llengua catalana exigida en
aquesta convocatòria.

Consistirà en la realització d’una prova escrita, que
determinarà el Tribunal, amb la finalitat de ponderar la suficiència
sobre els coneixements escrits de català de caràcter elemental dels
aspirants. El Tribunal podrà nomenar els assessors lingüístics que
consideri oportuns per tal d’avaluar.

En relació a la llengua catalana, el Tribunal valorarà
conjuntament els coneixements orals (derivats de la realització de
l’entrevista) i escrits d’aquesta, declarant, finalment, als aspirants
aptes o no aptes.

2.- Tots els exercicis tendran caràcter eliminatori, els
aspirants necessitaran la puntuació requerida en cada exercici  per
continuar les proves selectives.

3.- En relació als coneixements del català la puntuació
serà la d’apte o no apte. Tots els aspirants que no hagin demostrat
la seva suficiència en els coneixements de la llengua catalana exigits
a la present convocatòria i siguin declarats no aptes, restaran en
situació de suspesos a pesar d’haver aprovat la resta d’exercicis, i
per tant no podran accedir a la plaça convocada.

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 pugin sorgir
durant la celebració de les proves selectives.

Sisena.

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 lloc de realització dels propers exercicis. Entre
exercici i exercici han de transcórrer un mínim de 48 hores.
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Setena.

1.- Finalitzades les proves selectives, el Tribunal publicarà al
tauler d’anuncis de la Cambra la llista provisional dels aspirants
que les hagin superat, per ordre correlatiu a la seva puntuació,
puntuant conjuntament el resultats obtinguts a la fase de concurs
i a la d’oposició.

2.- Des de la data de la publicació de la llista provisional tots els
aspirants disposaran de tres dies naturals per efectuar les
reclamacions oportunes.

3.- A continuació el Tribunal disposarà de set dies naturals per
resoldre les reclamacions, i tot seguit, elevarà a la Presidència el
nom de l’aspirant seleccionat, a continuació i prèvia resolució de
la Presidència de la Cambra, es farà pública la llista definitiva amb
l’aspirant aprovat.

Vuitena. Presentació de documents.

Dins el vint dies naturals des que es faci pública la
resolució que contengui la relació de l’aspirant seleccionat, i
prèvia notificació per part de l’Oficialia Major, aquest aportarà els
documents següents al registre de la Cambra:

1.- Partida de naixement o certificat d’adquisició de la nacionalitat
espanyola, o la de la resta d’estats membres de la Unió Europea o
la d’aquells que hi sigui d’aplicació.

2.- Certificació lliurada pel registre general de penals i rebels que
acrediti que no s’està condemnat a penes que inhabiliten per a
l’exercici de funcions públiques, lliurada, com a màxim, tres
mesos abans de la data final de presentació de documents.

3.- Declaració jurada o promesa de no haver estat separat,
mitjançant expedient disciplinari, dels serveis de qualsevol
administració pública, òrgans constitucionals o estatutaris.

4.- Títol de graduat escolar, formació professional de primer grau
o equivalents.

Novena. Nomenament , presa de possessió i substitució.

1.- Conclòs el termini de presentació de documents, es procedirà
per part del President del Parlament de les Illes Balears, oïda la
Mesa, i mitjançant resolució, al nomenament com a funcionari de
carrera al aspirant que hagi obtingut la plaça i presenti la
documentació exigida a la base vuitena, publicant-se al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

2.- Des de la data de publicació del seu nomenament al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears, l’interessat disposarà de
tres dies hàbils per prendre possessió de la plaça convocada; si no
pren possessió en el termini indicat, sense causa justificada,
restarà en situació de cessant.

3.- El President del Parlament podrà substituir el proposat per la
persona que el segueixi en la llista definitiva dels aspirants que
hagin superat el concurs-oposició, en les circumstàncies següents:

3.1.- Quan la documentació aportada pel proposat
presenti defectes no esmenables que impedeixin formalitzar el
nomenament.

3.2.- Quan la persona proposada renunciï.

3.3.- Quan el proposat no prengui possessió de la plaça
en el termini establert sense causa justificada.

Desena. Disposicions final i recursos.

1.- La present convocatòria i els actes que se’n derivin podran esser
impugnats d’acord amb l’establert a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2.- En tot allò no previst a les presents bases, 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.

3.- De totes les reunions del Tribunal qualificador s’aixecarà la
corresponent acta per part del Secretari, la qual, signada pels
membres assistents, s’adjuntarà al corresponent expedient.

ANNEX  I. RELACIÓ DE TEMES.

1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis
constitucionals.

2. La Corona, funcions i prerrogatives. Configuració de la
Monarquia a la Constitució Espanyola.

3. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

4. Institucions de la Comunitat Autònoma.

5. L’Estatut del President de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears. Llei de Règim Jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. Els Consells Insulars. Organització, funcions i
competències.

7. El Parlament de les Illes Balears. Composició,
organització, competències i funcions.

8. El Reglament del Parlament de les Illes Balears.
Principis generals i estructura.

9. La convocatòria del Ple del Parlament i de les
comissions parlamentàries.

10. Les sessions del Parlament de les Illes Balears;
classes, dies hàbils, ordre del dia, debats i votacions.

11. La Presidència del Parlament de les Illes Balears.

12. La Mesa del Parlament de les Illes Balears. La Junta
de Portaveus. La Diputació Permanent.

13. El procediment legislatiu. Projectes de Llei.
Proposicions de llei. Iniciativa   legislativa popular i dels consells
insulars.

14. Drets i deures dels funcionaris públics. Principis
generals i contingut bàsic de la Llei 2/1989 del 22 de febrer, de la
Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les
seves modificacions, i de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears.

15. Nocions bàsiques sobre l’organització, composició i
funcions de l’Administració General de l’estat.
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ANNEX  II. Model d’instància.

… … … … … ( n o m  i  l l i n a t g e s ) ,  n a t / n a d a
dia…..de……………….del…….a……………………

i  q u e  v i s c  a l
carrer/plaça/avinguda……………………………………………
………………….

Nº………pis…….porta……. del  terme municipal
de………………………………………….

Codi postal……………., amb DNI…………………………..i
telèfon…………………………..

DECLAR:

Que reunesc totes les condicions requerides a la base
segona de la convocatòria publicada al BOPIB
nº…..del………………..per proveir la plaça de telefonista vacant
al cos d’Uixers del Parlament de les Illes Balears.

Que adjunt el document acreditatiu d’haver satisfet els
drets d’examen.

Que, en el meu cas, adjunt el document oficial
acreditatiu del meu coneixement del català oral i escrit.

Que adjunt la certificació que acredita oficialment el
grau de la meva discapacitat.

I que finalment adjunt la relació detallada i ordenada de
la documentació que present, per la seva valoració a la fase de
concurs d’aquesta convocatòria.

I és per tot això, que  SOL.LICIT:
De ser admès a les proves selectives corresponents.

………………………………..a……de………………..del…….

Signatura.

MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS.-.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a renúncia al càrrec de diputat del Parlament de

les Illes Balears, de l'Hble. Sr. Gabriel Cañellas i Fons, del Grup
Parlamentari Popular.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de febrer del 1999, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
985/99, presentat per l'Hble. Sr. Gabriel Cañellas i Fons, del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual renuncia al càrrec de
diputat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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