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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 de gener del 2000, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 4962/99, de modificació de la Llei 5/1993,
de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de 15  dies, que comptarà des del dia següent al
de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al
projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.
Aquest termini finalitzarà dia 2 de febrer d'enguany, a les 14
hores.

Palma, a 12 de gener del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Antoni Garcías i Coll, secretari del Consell de Govern de les
Illes Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de 24 de
desembre del 1999, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

7.- Projecte de llei de modificació de la Llei 5/1993, de 15
de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears.

"Primer. Aprovar el projecte de llei de modificació de la Llei
5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord
amb l'article 112 del Reglament de la Cambra, el projecte de llei
de modificació de la Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell
Consultiu de les Illes Balears."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 24 de desembre del
1999.

El secretari del Consell de Govern.
Vistplau, el president.

A)

PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI
5/1993, DE 15 DE JUNY, DEL CONSELL CONSULTIU DE

LES ILLES BALEARS

Exposició de motius

I. La reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
aprovada per la Llei Orgànica 3/1999, de 8 de gener, ha
repercutit  de manera notòria en les característiques essencials
del Consell Consultiu de les Illes Balears, alta institució
consultiva creada per la Llei 5/1993, de 15 de juny. La nova
redacció de l'article 41 de l'Estatut colAloca el Consell Consultiu
entre les institucions autonòmiques de rellevància estatutària,
el defineix com a òrgan superior de consulta de la comunitat
autònoma, determina l'elecció parlamentària d'una part  dels seus
membres i remet a una llei del Parlament la regulació de
l'organització i el funcionament que ha de tenir. L'abast
d'aquesta reforma no es pot considerar només limitat a
l'elevació del rang d'aquest organisme o a l'establiment d'una
fórmula mixta de designació dels seus membres. La decisió del
legislador va més enllà i significa per al Parlament de les Illes
Balears l'obligació d'adoptar les mesures legislatives que
adeqüin l'ordenació vigent del Consell Consultiu al nou marc,
per tal que l'alt assessorament jurídic que ja li havia assignat la
Llei 5/1993 es desenvolupi amb major rellevància i se'n reforci
la posició d'independència, necessària per a la defensa eficaç de
la Constitució i de l'Estatut.

II. L'adaptació de la Llei 5/1993, abans esmentada,
posteriorment modificada per la Llei 2/1995, de 22 de febrer, s'ha
abordat en consonància amb el plantejament exposat i, en
conseqüència, s'han introduït en la redacció original, sense
alteracions en la numeració dels articles, els canvis que s'han
considerat adequats per al bon fi dels objectius esmentats i per
a la millora tècnica d'alguns preceptes.

Amb la modificació empresa es pretén reforçar, en primer
lloc, l'objectivitat i la independència de la institució respecte
dels òrgans estatutaris legitimats per solAlicitar-ne el dictamen.
Responen particularment a aquest plantejament les
determinacions següents: l'elecció del president i del secretari
del Consell Consultiu per part  dels seus membres; la reducció
del nombre de funcionaris públics que en poden ser designats
membres pel Govern; l'establiment d'un mecanisme de
renovació dels consellers per meitats i de manera successiva,
per tal d'evitar la coincidència dels mandats dels integrants de
cada meitat; l'establiment d'incompatibilitats específiques; i la
limitació de la possibilitat de reelecció dels membres d'aquest
òrgan.

En segon lloc, un altre dels trets característics de la reforma
de la Llei 5/1993 és la decisió de reforçar en el Consell Consultiu
la funció d'alt assessorament jurídic de les institucions de les
Illes Balears. Amb aquesta finalitat, s'amplia, amb la Mesa del
Parlament i el Síndic de Greuges, la relació d'òrgans que poden
solAlicitar el dictamen del Consell Consultiu, i paralAlelament
s'incrementen els supòsits en què els consells insulars poden
formular consultes. Així mateix, entre els assumptes que
preceptivament han de ser objecte de dictamen s'inclouen els
avantprojectes de reforma de l'Estatut d'autonomia, les lleis i les
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normes amb rang de llei de l'Estat que la institució consultiva
haurà d'examinar prèviament a la interposició del recurs
d'inconstitucionalitat, els conflictes pos itius de competències
que el Govern de les Illes Balears pugui plantejar davant el
Tribunal Constitucional i els conflictes en defensa de
l'autonomia local suscit ats per les entitats locals de les Illes
Balears.

Finalment, entre les novetats orientades a millorar
tècnicament el text  de la Llei 5/1993 poden destacar-se, entre
d'altres, les següents: la possibilitat que els dictàmens del
Consell Consultiu contenguin valoracions d'oportunitat o de
conveniència, quan així ho solAliciti expressament l'autoritat
consultant; el caràcter preceptiu de la consulta per als consells
insulars i les corporacions locals en els procediments de
responsabilitat patrimonial; l'establiment, per raons d'eficàcia,
d'un límit mínim per al coneixement de qualsevol reclamació de
danys i perjudicis, adreçat a evitar que el Consell Consultiu
hagi d'estudiar assumptes de transcendència econòmica
escassa; l'ampliació dels supòsits de consulta facultativa; i la
racionalització dels terminis d'emissió dels dictàmens. 

Article 1

L'article 1 de la Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell
Consultiu de les Illes Balears, queda redactat de la manera
següent:

“El Consell Consultiu de les Illes Balears és l'òrgan superior
de consulta de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Té
la seva seu a la ciutat de Palma”.

Article 2

Es modifica l'apartat segon de l'article 3 de la Llei 5/1993, en
els termes següents:

“2. Els dictàmens del Consell Consultiu no seran vinculants,
llevat dels casos en què legalment s'estableixi, i es
fonamentaran en l'ordenament jurídic. Únicament podran
contenir valoracions d'oportunitat o de conveniència quan
així ho solAliciti expressament l'autoritat que formuli la
consulta”.

Article 3

L'article 4 de la Llei 5/1993, queda redactat de la manera
següent:

“1. El Consell Consultiu és  integrat per set juristes de
prestigi reconegut, amb més de deu anys d'exercici
professional, que tenguin la condició política de ciutadans de
les Illes Balears. 

2. Els membres del Consell Consultiu seran nomenats pel
president de les Illes Balears. Tres dels consellers seran
elegits pel Parlament amb el vot favorable de les tres
cinquenes parts dels diputats i els altres quatre seran
designats pel Govern.

3. Els membres del Consell Consultiu elegeixen d'entre ells, en
votació secreta i per majoria absoluta, el president i el

secretari de la institució. En el cas que cap membre no
obtengui majoria absoluta per a algun d'aquests càrrecs, es
repetirà l'elecció entre els dos candidats més votats i en
resultarà elegit qui finalment obtengui més vots. 

4. Un dels quatre membres  designats pel Govern podrà ser
funcionari en actiu de l'Administració de la comunitat
autònoma.

5. El president i el secretari del Consell Consultiu són
nomenats pel president de les Illes Balears  per un període de
quatre anys, o, si s'escau, pel temps que resti al designat per
a l'acabament del seu mandat com a conseller.

6. Llevat del cas previst a l'apartat 4, no podran ser designats
membres del Consell Consultiu les persones que tenguin la
condició de funcionaris, o de personal eventual o laboral en
actiu, de l'Estat, de la comunitat autònoma de les Illes
Balears o de qualsevol Administració pública. Aquesta
limitació no s'aplicarà als professors d'universitat”.

Article 4

Es modifiquen els apartats primer i segon de l'article 5 de la
Llei 5/1993, en els termes següents:

“1. Els membres del Consell Consultiu seran designats per un
període de quatre anys i es renovaran cada dos per meitats.
Els membres d'elecció parlamentària formen una meitat i la
resta de membres en formen l'altra. Els consellers poden ser
designats per a un màxim de dos períodes iguals successius.

2. Tots els consellers prendran possessió dels seus càrrecs
davant del president de les Illes Balears i del president del
Parlament en un acte en el qual hauran de formular jurament
o promesa de fidelitat a la Constitució i a l'Estatut
d'autonomia”.

Article 5

Es modifica l'apartat segon de l'article 7 de la Llei 5/1993 en
els termes següents:

“2. El president de les Illes Balears, a proposta del Consell
Consultiu i havent oït prèviament el Consell de Govern i la
Mesa del Parlament, podrà suspendre en l'exercici del càrrec
qualsevol dels consellers durant el temps indispensable per
resoldre sobre la concurrència d'alguna de les causes de
cessament”.

Article 6

L'article 8 de la Llei 5/1993 queda redactat de la manera
següent:

“ 1. La condició de membre del Consell Consultiu és
incompatible amb els càrrecs següents:

a).- Diputat del Parlament de les Illes Balears.
b).- Membre del Congrés dels Diputats, del Senat o del
Parlament Europeu.
c).- Magistrat del Tribunal Constitucional.
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d).- Síndic de Greuges.
e).- Síndic de Comptes.
f).- Membre de la institució del Defensor del Poble o del
Tribunal de Comptes.
g).- Membre del Govern, alt càrrec polític o qualsevol altre
càrrec que impliqui mandat representatiu de l'Estat, de les
comunitats autònomes, dels consells insulars o de les entitats
locals.
h).- Membre dels òrgans superiors de direcció dels partits
polítics, sindicats de treballadors o organitzacions
empresarials.

2. Si, abans de la presa de possessió, concorre en algun dels
designats membre del Consell Consultiu una causa
d'incompatibilitat, la persona afectada haurà de cessar en el
càrrec o en l'activitat incompatible. Si aquest cessament no es
produeix en el termini dels vuit dies següents a la designació,
s'entendrà que no accepta el càrrec de membre del Consell
Consultiu. Aquesta regla s'aplicarà també en els casos
d'incompatibilitat sobrevenguda.

3. Els membres del Consell Consultiu hauran d'abstenir-se
d'intervenir en aquells assumptes en què així pertoqui,
d'acord amb allò que disposa la legislació de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú”.

Article 7

L'article 10 de la Llei 5/1993 queda redactat de la manera
següent:

“El Consell Consultiu serà consultat preceptivament en
els casos  següents:

1.- Avantprojectes de reforma de l'Estatut d'autonomia.

2.- Lleis i normes amb rang de llei de l'Estat, prèviament a la
interposició del recurs d'inconstitucionalitat davant el
Tribunal Constitucional pel Govern o pel Parlament de les
Illes Balears.

3.- Conflictes positius de competències que el Govern de les
Illes Balears pugui plantejar davant el Tribunal
Constitucional, amb caràcter previ al requeriment pertinent.

4.- Conflictes en defensa de l'autonomia local plantejats per
les entitats locals de les Illes Balears davant el Tribunal
Constitucional.

5.- Projectes de legislació delegada a què fa referència
l'article 27.1 de l'Estatut d'autonomia.

6.- Projectes de disposicions reglamentàries, excepte les de
caràcter organitzatiu, i les seves modificacions.

7.- Avantprojectes de llei i projectes de disposicions
administratives que afectin substancialment l'organització, la
competència o el funcionament del Consell Consultiu.

8.- Transaccions judicials o extrajudicials sobre els drets de
contingut econòmic de l'Administració de la comunitat

autònoma, així com la submissió a arbitratge de les qüestions
que se suscitin respecte dels béns i dels drets patrimonials
d'aquesta Administració.

9.- Conflictes d'atribucions que se suscitin entre les
institucions d'autogovern de la comunitat autònoma.

10.- Procediments tramitats per les administracions públiques
de les Illes Balears en els quals la llei exigeixi preceptivament
el dictamen d'un òrgan consultiu, referits, entre d'altres, a les
matèries següents:

a).- Reclamacions d'indemnització per danys i perjudicis
formulades davant l'Administració de la comunitat autònoma,
els consells insulars i les corporacions locals, sempre que la
quantitat reclamada sigui superior a 499.158 pessetes o a
3.000 euros.

b).- Revisió d'ofici dels actes i les disposicions
administratives.

c).- Interpretació, modificació, resolució i anulAlació de
concessions i contractes de les administracions públiques.

d).- Modificació d'instruments de planejament urbanístic
quan aquesta tengui per objecte establir, de manera diferent,
la zonificació o l'ús de les zones verdes i els espais lliures.

11.- Qualsevol altre assumpte en el qual una llei exigeixi
expressament el dictamen del Consell d'Estat o d'un òrgan
consultiu”.

Article 8

L'article 11 de la Llei 5/1993 queda redactat de la manera
següent:

“  1. Amb caràcter facultatiu, podrà demanar-se el dictamen
del Consell Consultiu en els casos següents:

1.- Projectes i proposicions de llei sotmesos a debat i
aprovació del Parlament de les Illes Balears.

2.- Avantprojectes de llei elaborats pel Govern.
3.- Convenis o acords de cooperació amb altres

comunitats autònomes.
4.- Instruments de planificació sectorial aprovats pel

Govern o pels consells insulars.
5.- Conflictes de competències entre l'Administració de la

comunitat autònoma i altres administracions públiques de les
Illes Balears.

6.- Qualsevol altre assumpte quan ho requereixi la seva
transcendència especial a judici del president de les Illes
Balears, o dels presidents dels consells insulars en els casos
a què fa referència l'article 15.1.e).

2. En el supòsit previst en el número 1 de l'apartat anterior,
els proposants del dictamen hauran de comunicar la seva
intenció a la Mesa del Parlament en el termini de dos dies,
comptadors des de l'endemà de l'aprovació del text resultant
del dictamen de la Comissió corresponent, al qual s'hauran
d'incorporar, si n'és el cas, les esmenes que es mantenen
perquè siguin discutides en el Ple. La Mesa formularà la
solAlicitud de dictamen una vegada comprovada la legalitat
de la proposta. 
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3. Un cop passat el tràmit previst a l'apartat anterior, el
procediment legislatiu romandrà suspès fins que no se
n'elabori el dictamen o hagi transcorregut el termini
d'emissió i el Consell Consultiu no l'hagi tramès a la Mesa
del Parlament. El dictamen es publicarà al butlletí oficial del
Parlament.

4. En el supòsit previst en el número 2 de l'article 10, els
grups parlamentaris o els diputats als quals es reconeix la
iniciativa, hauran de comunicar la seva intenció a la Mesa
del Parlament en el termini de deu dies, comptadors des de
l'endemà de la publicació oficial de la llei o la disposició
normativa amb rang de llei contra la qual es pretén
interposar el recurs d'inconstitucionalitat. Sense cap més
tràmit, la Mesa haurà de formular la solAlicitud de dictamen.

5. Una vegada rebut el dictamen solAlicitat de conformitat
amb l'apartat anterior, el president del Parlament n'ordenarà
la publicació al butlletí oficial del Parlament, a fi que els
grups parlamentaris o els diputats, en els termes establerts en
el Reglament del Parlament, puguin formular la petició de
convocatòr ia del Ple per decidir sobre la interposició del
recurs d'inconstitucionalitat.”

Article 9

L'article 14 de la Llei 5/1993  queda redactat de la manera
següent:

“El Consell Consultiu elevarà anualment al president de
les Illes Balears i a la Mesa del Parlament una memòria en la
qual donarà compte de les activitats realitzades i podrà
exposar els suggeriments i les observacions que consideri
oportunes en relació amb la millora de l'ordenament jurídic
i de l'actuació de les administracions públiques de les Illes
Balears”.

Article 10

L'article 15 de la Llei 5/1993 queda redactat de la manera
següent:

“1. Poden solAlicitar el dictamen del Consell Consultiu:

a).- El president de les Illes Balears, a iniciativa pròpia o a
solAlicitud de qualsevol dels membres del Govern, en tots els
casos.
b).- La Mesa  del Parlament, a iniciativa de la meitat més un
dels diputats, en el supòsit previst al número 1 de l'apartat 1
de l'article 11, i a iniciativa de dos grups parlamentaris, o
d'una quarta part dels diputats, en el supòsit previst al
número 2 de l'article 10.
c).- El síndic de Greuges, en els casos prevists en els números
1 i 2  de l'article 11.
d).- Els presidents del consells insulars i els batles, en els
supòsits d'emissió preceptiva del dictamen d'òrgan consultiu
expressament prevists en l'ordenament jurídic.
e).- Els presidents dels consells insulars, amb caràcter
facultatiu, quan es tracti d'assumptes de rellevància notòria
que puguin afectar directament l'àmbit de competències
respectiu.

2. En els supòsits expressament prevists en l'ordenament
jurídic, els òrgans que tenguin atribuïda la representació de
corporacions i institucions públiques diferents de les
esmentades en l'apartat anterior hauran de formular la
solAlicitud de dictamen a través del president de les Illes
Balears”.

Article 11

Es modifiquen els apartats primer i segon de l'article 17 de
la Llei 5/1993 en els termes següents:

“1. El Consell Consultiu haurà de resoldre les consultes en el
termini d'un mes, comptador des de la recepció de la
solAlicitud de dictamen. En els supòsits dels números 1, 5, 6 i
7 de l'article 10, i dels números 2, 4, 5 i 6 de l'apartat 1 de
l'article 11, el termini serà de quaranta dies.

2. Quan la solAlicitud sigui formulada pel president de les Illes
Balears o per la Mesa del Parlament i s'hi faci constar la
urgència del dictamen, el termini d'emissió serà de quinze
dies”.

Disposició addicional primera

Queden sense efecte la disposició addicional, la disposició
transitòria i les disposicions finals primera i segona de la Llei
5/1993.

Disposició addicional segona

En els procediments de responsabilitat patrimonial que es
tramitin davant els consells insulars i les corporacions locals de
les Illes Balears i que tenguin una quantia superior a la fixada a
l'article 10, apartat 10, lletra a), hi serà preceptiu el dictamen del
Consell Consultiu, amb independència de quines siguin les
normes en què es fonamentin les pretensions dels reclamants.

Disposició transitòria primera

1. En el termini d'un mes comptador des de l'entrada en vigor
d'aquesta Llei, el Parlament i el Govern comunicaran al president
de les Illes Balears la relació de les persones que han de formar
part del Consell Consultiu.

2. Si transcorre el termini fixat a l'apartat anterior i el Parlament
o el Govern no n'han fet la comunicació, o aquesta no conté el
nombre previst de candidats, es procedirà a la renovació del
Consell Consultiu en els termes següents:

a).- Els membres del Consell Consultiu el mandat dels quals
hagi expirat seran substituïts pels membres elegits o designats
d'acord amb aquesta llei.
b).- Si el nombre de designats és inferior al de membres que
s'han de substituir, se'n farà la substitució per sorteig
únicament dels membres el mandat dels quals hagi expirat.
c).- Si el nombre de designats és superior al de membres que
s'han de substituir, es procedirà d'acord amb el que disposa la
lletra a) i, endemés, se substituirà per sorteig el nombre de
membres de la institució consultiva que sigui necessari.
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3. En cada un dels supòsits prevists en aquest article, els actes
de nomenament es produiran de manera simultània, a fi que els
períodes de servei prevists en aquesta disposició legal puguin
computar-se des de la mateixa data per a tots els consellers.

Disposició transitòria segona

Excepcionalment, els quatre membres que per primera
vegada designi el Govern en aplicació d'aquesta Llei ho seran
per un període de dos anys, sense perjudici d'una nova
designació.

Disposició transitòria tercera

1. Allò que es disposa en la nova redacció de l'apartat primer de
l'article 5 de la Llei 5/1993, darrer incís, serà aplicable també als
membres del Consell Consultiu que hagin gaudit d'aquesta
condició amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei de
modificació, de manera que el temps ja servit en aquesta
institució es considerarà, a aquests efectes, com a un únic
període de quatre anys.

2. En conseqüència, els membres designats pel Govern en
aplicació d'aquesta Llei que es veuen afectats pel que disposen
l'apartat anterior i la disposició transitòria segona d'aquesta
Llei, únicament podran ser designats novament per un altre
període de quatre anys.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s'oposin al que estableix aquesta llei.

Disposició final

1. En el termini de tres mesos, comptadors des de la primera
sessió en què participin els nous membres del Consell
Consultiu, i a proposta d'aquesta institució, el Govern aprovarà
la reforma del Reglament d'execució i desplegament de la Llei
5/1993, en els termes que exigeixin les modificacions que
introdueix aquesta llei. 

2. Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 24 desembre de 1999
El President:
Francesc Antich i Oliver.
El conseller de Presidència:
Antoni Garcías i Coll.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4918/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a

transformació del concert del centre de Sant Antoni Abad
(Son Ferriol). (Mesa de 12 de gener del 2000).

RGE núm. 4919/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
transformació del concert del centre de Sant Antoni Abad
(Son Ferriol). (Mesa de 12 de gener del 2000).

RGE núm. 4920/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
transformació del concert del centre de Sant Antoni Abad
(Son Ferriol). (Mesa de 12 de gener del 2000).

RGE núm. 4921/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
transformació del concert del centre de Sant Antoni Abad
(Son Ferriol). (Mesa de 12 de gener del 2000).

RGE núm. 4922/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
transformació del concert del centre de Sant Antoni Abad
(Son Ferriol). (Mesa de 12 de gener del 2000).

RGE núm. 4923/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
transformació del concert del centre de Sant Antoni Abad
(Son Ferriol). (Mesa de 12 de gener del 2000).

RGE núm. 4924/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
transformació del concert del centre de Sant Antoni Abad
(Son Ferriol). (Mesa de 12 de gener del 2000).

RGE núm. 4925/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
transformació del concert del centre de Sant Antoni Abad
(Son Ferriol). (Mesa de 12 de gener del 2000).

RGE núm. 4926/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
transformació del concert del centre de Sant Antoni Abad
(Son Ferriol). (Mesa de 12 de gener del 2000).

RGE núm. 4927/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
transformació del concert del centre de Sant Antoni Abad
(Son Ferriol). (Mesa de 12 de gener del 2000).

RGE núm. 4928/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
transformació del concert del centre de Sant Antoni Abad
(Son Ferriol). (Mesa de 12 de gener del 2000).

RGE núm. 4929/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
transformació del concert del centre de Sant Antoni Abad
(Son Ferriol). (Mesa de 12 de gener del 2000).

Palma, a 12 de gener del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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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
sotas ignant formula al la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

L'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports de 13 de
febrer del 1998 (BOCAIB del 19 de febrer) preveia, encara que
amb caràcter d'excepcionalitat, la transformació d'unitats de FP
de primer grau en unitats de batxillerat LOGSE (art. 8.2). Així
mateix, per Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports de
23 de desembre del 1998 (BOCAIB del 7 de gener del 1999)
s'autoritzen modificacions dels concerts i es possibilita la
transformació de cicles formatius en batxillerats LOGSE, sempre
que es compleixin determinades condicions. Els esmentats
requisits, segons es desprèn de l'ordre esmentada, són: a)
L'informe previ de la Direcció General de Planificació i Centres.
b) La corresponent autorització administrativa (art. 9.3).

A l'empara del que està reglamentat, el titular del centre Sant
Antoni Abat va presentar el 29 de gener del 1999 la
corresponent solAlicitud de transformació, segons consta en el
Registre d'Entrada número 3524 de 5 de febrer.

A la vista de l'informe elaborat per la Direcció General de
Planificació i Centres, de data 10 de maig del 1999, que és
favorable a la modificació del concert, tot i que l'Ordre meritada
sols parla d'informe previ.

A la vista de  l'informe d'Inspecció, que no té caràcter
preceptiu, que afirma que el centre no té autorització per
impartir els ensenyaments de batxillerat.

El conseller d'Educació, Cultura i Esports, en data 21 de
juliol del 1999 i després de ser acceptades les alAlegacions
presentades pel titular del centre Sant Antoni Abad (codi
07002701), va dictar ordre autoritzant la modificació del concert
solAlicitada.

Amb data 1 de setembre, el conseller d'Educació i Cultura
alAlega dubtes de legalitat que afectarien l'Ordre de 23 de
desembre del 1998 i decideix suspendre temporalment la
meritada ordre de 21 de juliol del 1999. L'esmentada actuació es
realitza conculcant el principi constitucional que garanteix la
seguretat jurídica i amb menyspreu del principi no reformatio
in peius.

Amb aquesta actitud adoptada, si més no arbitrària, es
p oden haver lesionat drets i llibertats fonamentals, així com
perjudicis per al titular del centre educatiu de referència.

Si de les actuacions denunciades davant el TSJB es derivàs
responsabilitat patrimonial de l'Administració, de conformitat
amb la Llei 30/1992 (art. 102.4) es demana:

Com respondria el Sr. Conseller d'això?

Palma, a 21 de desembre del 1999
El diputat:
Manuel Jaén Palacios.

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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

En data de 21 de juliol del 1999, el conseller d'Educació,
Cultura i Esports va dictar una ordre que resol els expedients de
pròrroga, modificació i extinció dels concerts educatius. A la
mateixa s'autoritzava una modificació del concert educatiu
solAlicitada pel colAlegi Sant Antoni Abad de Son Ferriol,
segons recull l'annex I, per la qual se transformaven els
ensenyaments d'un cicle formatiu de grau mitjà (Comerç) en una
unitat de batxillerat per al curs 1999/2000.

L'esmentada ordre fou remesa per a la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears, segons consta en el seu
registre d'entrada número 14285/1999 de 23 de juliol, sense que
fins al moment hagi estat publicada.

En data d'1 de setembre el conseller de Cultura, alAlegant
"dubtes de legalitat", que no especifica, decideix la suspensió
momentània dels efectes de l'esmentada ordre per motius poc
clars i de forma arbitrària.

En data 15 de novembre del 1999, a instància de la
Conselleria d'Educació i Cultura, l'Assessoria Jurídica de la
Comunitat Autònoma va treure l'informe solAlicitat. A les seves
conclusions (apartat 2.a) diu: "L'Ordre (...), és un acte
administratiu (...) complet i aparentment perfecte, per la qual
cosa eliminar-lo del món jurídic requerirà també l'activació dels
procediments corresponents".

Per tot això es demana: Com pensa el Sr. Conseller
d'Educació i Cultura que queda eliminada l'esmentada ordre?

Palma, a 21 de desembre del 1999
El diputat:
Manuel Jaén Palacios.

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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

L'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports de 13 de
febrer del 1998 (BOCAIB del 19 de febrer) preveia, encara que
amb caràcter d'excepcionalitat, la transformació d'unitats de FP
de primer grau en unitats de batxillerat LOGSE (art. 8.2). Així
mateix, per Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports de
23 de desembre del 1998 (BOCAIB del 7 de gener del 1999)
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s'autoritzen modificacions dels concerts i es possibilita la
transformació de cicles formatius en batxillerats LOGSE, sempre
que es compleixin determinades condicions. Els esmentats
requisits, segons es desprèn de l'ordre esmentada, són: a)
L'informe previ de la Direcció General de Planificació i Centres.
b) La corresponent autorització administrativa (art. 9.3).

A l'empara del que es reglamenta, el titular del centre Sant
Antoni Abat presentà el 29 de gener del 1999 la corresponent
solAlicitud de transformació, segons consta en el Registre
d'Entrada número 3524 de 5 de febrer.

Atès l'informe elaborat per la Direcció General de
Planificació i Centres, de data 10 de maig del 1999, que és
favorable a la modificació del concert, tot i que l'Ordre
esmentada sols parla d'informe previ.

Atès l'informe d'Inspecció, que no té caràcter preceptiu, que
afirma que el centre no té autorització per impartir els
ensenyaments de batxillerat.

El conseller d'Educació, Cultura i Esports, en data 21 de
juliol del 1999 i després de ser acceptades les alAlegacions
presentades pel titular del centre Sant Antoni Abad (codi
07002701), dictà ordre autoritzant la modificació del concert
solAlicitada.

Per tot  això es demana: Té o no té el centre Sant Antoni
Abad autorització per impartir els ensenyaments de batxillerat?
L'informe de referència es va elaborar o no per la Direcció
General de Planificació i  Centres?

Palma, a 21 de desembre del 1999
El diputat:
Manuel Jaén Palacios.

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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

L'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports de 13 de
febrer del 1998 (BOCAIB del 19 de febrer) preveia, encara que
amb caràcter d'excepcionalitat, la transformació d'unitats de FP
de primer grau en unitats de batxillerat LOGSE (art. 8.2). Així
mateix, per Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports de
23 de desembre del 1998 (BOCAIB del 7 de gener del 1999)
s'autoritzen modificacions dels concerts i es possibilita la
transformació de cicles formatius en batxillerats LOGSE, sempre
que es compleixin determinades condicions. Els esmentats
requisits, segons es desprèn de l'ordre esmentada, són: a)
L'informe previ de la Direcció General de Planificació i Centres.
b) La corresponent autorització administrativa (art. 9.3).

El conseller d'Educació, Cultura i Esports, en data 21 de
juliol del 1999, va dictar una ordre per la qual es resolen els
expedients de pròrroga, modificació i extinció de concerts. A la
mateixa s'autoritza al ColAlegi Sant Antoni Abad (Son Ferriol) la

modificació del concert en els termes que figuren a l'annex I de
l'esmentada ordre.

Amb data 1 de setembre, el conseller d'Educació i Cultura
alAlega dubtes de legalitat i decideix, de forma arbitrària i sense
fonament, suspendre temporalment l'esmentada ordre de 21 de
juliol del 1999. Aquests dubtes se centren en l'article 9.3 de
l'ordre del conseller d'Educació de 23 de desembre del 1998: "Si
existen en determinadas zonas circunstancias especiales de
escolarización que aconsejen modificar enseñanzas de ciclos
formativos en bachillerato LOGSE (...) se podrán autorizar
modificaciones del concierto", redacció que segons el parer
del conseller podria contravenir la legislació bàsica en matèria
d'educació.

El 23 de setembre passat, el conseller d'Educació i Cultura
solAlicita informe jurídic urgent: "Atesa la rellevància de
diverses qüestions que afecten el règim de concert (...) amb el
titular del centre ColAlegi Sant Antoni Abad, ..., us demanam
que, ..., doneu resposta a la solAlicitud d'informe..."

A l'esmentat escrit, entre d'altres qüestions, es planteja si
l'ordre de referència contradiu la normativa estatal i afirma que:
"...i per al cas hipotètic que l'article novè... pogués ser
acceptada jurídicament, la resolució del procediment de
modificació del concert... podria ser novament posada en
qüestió perquè, ..., no existeixen necessitats especials
d'escolarització."

No deixa de ser curiós que el conseller qüestioni una ordre
que ningú no va recórrer en el seu moment i que ha adquirit
plena fermesa.

Respecte a la contravenció de la normativa bàsica, ens hem
de referir a la doctrina del Tribunal Constitucional. L'Alt
Tribunal manté a la seva sentència núm. 77/1985, de 27 de juny,
que: "Esa especificación -plasmada en el art. 47.1 de la
LODE- no supone que se excluya en forma alguna toda ayuda
estatal al resto de los centros privados; esto es, a los que
impartan enseñanzas a un nivel distinto del básico". (Vid.
Fundamento Jurídico Undécimo). El TC assenyala que l'article
27.9 de la C E  (Los poderes públicos ayudarán aquellos centros
docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca) és
un mandat al legislador perquè fomenti, mitjançant ajudes
econòmiques, la creació de centres docents privats, per facilitar
l'extensió de la generalitat i gratuïtat de l'ensenyament a nivells
tècnics i superiors, com a mitjà per fer efectiu el dret a
l'educació.

L'informe jurídic rebutja en el seu punt número 1 que l'ordre
de referència vulneri la normativa bàsica, tal i com pretesament
s'apuntava a l'escrit del conseller de l'1 de setembre del 1999.

Per tot  això demanam: En quins informes es va basar el
conseller d'Educació i Cultura per apreciar dubtes de legalitat,
que són clarament inexistents, així com per a "la suspensió
momentània dels efectes...", d'una ordre que no  havia produït
cap efecte?

Palma, a 21 de desembre del 1999
El diputat:
Manuel Jaén Palacios.
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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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Atès l'expedient remès per la Conselleria d'Educació i
Cultura en resposta a la solAlicitud de documentació del Grup
Parlamentari Popular i en referència al centre Sant Antoni Abad
(codi 07002701), pareix que es desprèn que pot existir una falta
de forma a l'acte administratiu recollit a l'Ordre del conseller
d'Educació, Cultura i Esports de 21 de juliol del 1999.

No es tracta, com pareix que es desprèn de l'informe de
l'Assessoria Jurídica, de falta absoluta de forma, que
comportaria la nulAlitat absoluta de l'esmentat acte administratiu,
sinó d'una simple irregularitat reparable. En efecte exist eix la
"forma", però no tots els requisits exigits.

El RD 2377/85, de 18 de desembre, aprova el reglament de
normes bàsiques sobre concerts educatius. En el seu art. 23 es
determina que l'Administració podrà encomanar a comissions
l'avaluació de les solAlicituds presentades i formularan les
corresponents propostes  motivades. S'ha d'esmentar que en
cap cas no es desprèn de l'esmentat precepte que les propostes
hagin de ser vinculants per a l'òrgan que resol.

D'acord amb aquest reglament es va crear en el seu dia la
Comissió de Concerts i es va establir a l'Ordre del conseller
d'Educació, Cultura i Esports de 23 de desembre del 1998
(BOCAIB del 7 de gener del 1999) el procediment per a la
modificació i pròrroga dels concerts (arts. 12 i ss.) En cap cas
t ampoc no es fa referència al fet que les propostes de
l'esmentada comissió siguin vinculants ni per a la direcció
general competent ni per al conseller.

A l'expedient de referència sols figura l'acta de la Comissió
de Concerts de data 18 de març del 1999. No hi apareix cap
proposta relativa al centre Sant Antoni Abad, encara que s'ha
de dir -així consta en acta- que dels 11 membres amb dret a vot
sols 3 (STEI, CCOO i FETE-UGT) manifestaren la seva
disconformitat amb la transformació del concert esmentat.
Curiosament el Sr. Conseller d'Educació i Cultura ha adoptat
aquesta mateixa postura i els mateixos arguments per oposar-se
a la solAlicitud del centre de Son Ferriol.

La Llei 30/1992 (LRJPAC), en el seu art. 63.2 fa esment a la
regla general que "el defecto de forma sólo determinará la
anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos
formales para alcanzar un fin o dé lugar a la indefensión de
los interesados". En altres paraules, les irregularitats formals
que no compleixen aquelles característiques ni tan sols
comportaran la possibilitat de l'anulAlació de l'acte.

Segons el nostre parer, en aquest cas estam davant les
anomenades "irregularidades no invalidantes", (art. 63.2 de la
LRJPAC), per la qual cosa l'Ordre de 21 de juliol del 1999 i l'acte
administratiu del qual surt no poden ser declarats nuls.

Per tot això, si la irregularitat administrativa observada es va
poder solucionar d'ofici a instàncies del propi conseller
d'Educació i Cultura, demanam:

Per què no es va reparar la simple irregularitat observada en
el tràmit, referida a la proposta de la Comissió de Concerts, i a
la qual fa esment el Sr. Conseller en el seu escrit de petició de
l'informe a l'Assessoria Jurídica, que per a res no invalida
l'Ordre de 21 de juliol del 1999?

Palma, a 21 de desembre del 1999
El diputat:
Manuel Jaén Palacios.

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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

L'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 13 de febrer del
1998 (BOCAIB del 19) ja preveia, encara que amb caràcter
d'excepcionalitat, la transformació d'unitats de FP de primer
grau en unitats de batxillerat LOGSE (art. 8.2).

Amb aquest precedent es dicta l'Ordre del Conseller
d'Educació, Cultura i Esports de 23 de desembre del 1998
(BOCAIB núm. 3, del 7 de gener del 1999), que autoritza les
modificacions del concert de cicles formatius a batxillerats
LOGSE sempre que existeixin a la zona "circunstancias
especiales de escolarización" i el centre disposi de la pertinent
autorització administrativa (art. 9.3).

En data 21 de juliol del 1999, el conseller d'Educació, Cultura
i Esports va dictar una Ordre que resol els expedients de
pròrroga, modificació i extinció dels concerts educatius. En ella
s'autoritzava la modificació del concert educatiu solAlicitada pel
ColAlegi Sant Antoni Abad de Son Ferriol (annex I) una vegada
acreditades les circumstàncies especials d'escolarització.

Per Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 2 de
setembre del 1999 (BOCAIB núm. 115, de l'11 de setembre) es
resol la pròrroga, modificació i extinció de concerts educatius
per al present curs escolar, que excedia en molt els terminis
prevists a l'art. 24.2 del RD 2377/1985 de 18 de desembre (BOE
del 27 de desembre).

Contra l'esmentada ordre, amb data 20 de setembre s'ha
interposat recurs contenciós administratiu davant la sala
corresponent del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears.

Per tot  això es demana al conseller d'Educació i Cultura:
Quines responsabilitats polítiques pensa assumir si la sentència
estima, en tot o en part, la demanda formulada en nom i
representació de la Diòcesi i el Bisbat de Mallorca?

Palma, a 21 de desembre del 1999
El diputat:
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Manuel Jaén Palacios.

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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

L'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 13 de febrer del
1998 (BOCAIB del 19) ja preveia, encara que amb caràcter
d'excepcionalitat, la transformació d'unitats de FP de primer
grau en unitats de batxillerat LOGSE (art. 8.2).

Amb aquest precedent l'Ordre del Conseller d'Educació,
Cultura i Esports de 23 de desembre del 1998 (BOCAIB núm. 3,
del 7 de gener del 1999) autoritza les modificacions de cicles
formatius a batxillerats LOGSE sempre que existeixin a la zona
"circunstancias especiales de escolarización"  (art. 9.3).

En data 21 de juliol del 1999, el conseller d'Educació, Cultura
i Esports va dictar una ordre mitjançant la qual es resolen els
expedients de pròrroga, modificació i extinció dels concerts
educatius. En ella s'autoritzava la modificació del concert
educatiu solAlicitada pel ColAlegi Sant Antoni Abad de Son
Ferriol una vegada acreditades les circumstàncies especials
d'escolarització, recollides a l'escrit d'alAlegacions del titular del
centre de 27 d'abril del 1999. En l'esmentat escrit s'acredita, així
mateix, la recepció de 68 solAlicituds per cursar els
ensenyaments de batxillerat.

Tenint en compte que el centre Sant Antoni Abad és l'únic
que ofereix ensenyament de batxillerat en aquesta zona, que
existeix demanda suficient per impulsar els esmentats
ensenyaments i que és aconsellable evitar el transport dels
alumnes a altres centres que estan a quasi 8 quilòmetres, pensa
el Sr. Conseller que no es compleixen les circumstàncies
especials d'escolarització, tal i com s'ha acreditat?

Palma, a 21 de desembre del 1999
El diputat:
Manuel Jaén Palacios.

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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

L'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports del 21 de
juliol del 1999 resol els expedients de pròrroga, modificació i
extinció dels concerts educatius. Mitjançant aquesta
s'autoritzava la modificació dels concerts educatius solAlicitada
pel ColAlegi Sant Antoni Abad de Son Ferriol (annex I) una
vegada  acred i tades  les  c i rcumstànc ies  espec ia l s
d'escolarització.

Per ordre del conseller d'Educació i Cultura de 2 de setembre
del 1999 (BOCAIB núm. 115, d'11 de setembre) es resol la
pròrroga, modificació i extinció de concerts educatius per al
present curs escolar.

Per altra part, essent preceptiu no solament el que disposa
l'article 23 del RD 2377/1985, de 18 de desembre, sinó també el
regulat reglamentàriament pel Decret 38/1998 i l'Ordre de 23 de
desembre del 1998, es formula la següent pregunta: Quina ha
estat la prooposta formulada per la Comissió de Concerts
respecte a la solAlicitud presentada pel titular del centre de Sant
Antoni Abad de Son Ferriol, prèvia a la resolució del Sr.
Conseller? Quin és el contingut de la proposta definitiva de
resolució elaborada per la Direcció General de Planificació i
Centres? En quina data s'adoptà l'acord per la Comissió de
Concerts i per quina majoria?

Palma, a 20 de desembre del 1999
El diputat:
Manuel Jaén Palacios.

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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

En data 21 de juliol del 1999, el conseller d'Educació, Cultura
i Esports va dictar una ordre on resolia els expedients de
pròrroga, modificació i extinció dels concerts educatius i on
s'autoritzava la modificació del concert educatiu solAlicitada pel
colAlegi Sant Antoni Abad de Son Ferriol, segons reconeix
l'annex I, amb la transformació dels ensenyaments d'un cicle
formatiu de grau mitjà (comerç) en una unitat de batxillerat per
al curs 1999-2000.

L'esmentada ordre fou remesa per a la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears, segons consta en el
registre d'entrades número 15285/1999, de 23 de juliol, sense
que fins a la data no s'hagi publicat.

En data 1 de set embre del 1999, a instància de la Conselleria
d'Educació i Cultura, l'Assessoria Jurídica de la Comunitat
Autònoma evacua l'informe solAlicitad. En les seves
conclusions (apartat 2.b) diu: "Alhora no té cap sentit la
denominada suspensió momentània dels efectes d'un acte
administratiu que encara no n'ha tingut cap per falta de
notificació o de publicació".

Per tot  això es pregunta: Comparteix el Sr. Conseller
d'Educació i Cultura l'opinió de l'advocat que subscriu l'informe
esmentat?

Palma, a 20 de desembre del 1999
El diputat:
Manuel Jaén Palacios.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al la pregunt a següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

En data 21 de juliol del 1999 el conseller d'Educació, Cultura
i Esports dictà una ordre on resolia els expedients de pròrroga,
modificació i extinció dels concerts educatius. En aquesta ordre
s'autoritzava la modificació del concert educatiu solAlicitada pel
colAlegi Sant Antoni Abad de Son Ferriol, segons recull l'annex
I.

L'esmentada ordre fou remesa per a la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears, segons consta al registre
d'entrades número 15285/1999, de 23 de juliol, sense que fins a
la data no s'hagi publicat.

Per tot  això es pregunta: Qui va ordenar la no publicació de
la meritada ordre, en quina data i mitjançant quin procediment?

Palma, a 20 de desembre del 1999
El diputat:
Manuel Jaén Palacios.

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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

En data 21 de juliol del 1999, el conseller d'Educació, Cultura
i Esports va dictar una ordre on resolia els expedients de
pròrroga, modificació i extinció dels concerts educatius. En
aquesta ordre s'autoritzava la modificació del concert educatiu
solAlicitada pel colAlegi Sant Antoni Abad de Son Ferriol,
segons reconeix l'annex I, amb la transformació dels
ensenyaments d'un cicle formatiu de grau mitjà (comerç) en una
unitat de batxillerat per al curs 1999-2000.

L'esmentada ordre fou remesa per a la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears, segons consta en el
registre d'entrades número 15285/1999, de 23 de juliol, sense
que fins a la data no s'hagi publicat.

En data 15 de novembre del 1999, a instància de la
Conselleria d'Educació i Cultura, el departament jurídic de la
Comunitat Autònoma evacua l'informe solAlicitat, a les
conclusions del qual (apartat 2.c) es diu: "Finalment (...)
s'hauria de fer la publicació i/o la notificació de l'ordre
esmentada". Així ho proposava també la moció del Grup
Parlamentari Popular debatuda i rebutjada al Ple del Parlament
de 16 de novembre del 1999.

Per tot  això es pregunta: Per què no es publica l'esmentada
ordre? S'ha notificat a l'interessat el seu contingut? Per què
s'incompleix l'article 12.9 de l'Ordre de 23 de desembre del 1998
(BOCAIB de 7 de gener del 1999): "La resolució (...) serà

notificada a les persones interessades publicades al
BOCAIB..."?

Palma, a 20 de desembre del 1999
El diputat:
Manuel Jaén Palacios.

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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

L'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports de 23 de
desembre del 1998 (BOCAIB núm. 3 de 7 de gener del 1999)
autoritzava les modificacions de ciles formatius als batxillerats
LOGSE sempre que existeixin a la zona "circumstàncies
especials d'escolarització" (art. 9.3)

En data 21 de juliol del 1999, el conseller d'Educació, Cultura
i Esports va dictar una ordre on resolia els expedients de
pròrroga, modificació i extinció dels concerts educatius. En
aquesta ordre s'autoritzava la modificació del concert educatiu
solAlicitada pel colAlegi Sant Antoni Abad de Son Ferriol,
segons recull l'annex I, amb la transformació dels ensenyaments
d'un cicle formatiu de grau mitjà (comerç) en una unitat de
batxillerat per al curs 1999-2000. L'esmentada ordre fou remesa
per a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears
sense que fins a la data no s'hagi publicat com és preceptiu: "La
resolució (...) serà notificada a les persones interessades i
publicada al BOCAIB" (art. 12.9 de l'Ordre de 23 de desembre
del 1998)

En data 1 de setembre, el conseller de Cultura, alAlegant
"dubtes de legalitat" sense especificar, decideix arbitràriament
i sense cap raó que en dret l'empari la suspensió momentània
dels efectes de l'esmentada ordre.

En data 23 de setembre el conseller d'Educació i Cultura
solAlicita un informe jurídic corresponent. En el seu escrit
planteja, entre altres qüestions, si l'article 9 de l'Ordre de
23.12.1998 contradiu la normativa estatal bàsica que recull el RD
2377/1985, de 18 de desembre. El seu interès se centra
únicament i exclusiva en el colAlegi Sant Antoni Abad, en
concret sobre la transformació de "concerts per a la impartició
de cicles formatius en concerts per a la impartició de batxillerat".

El 18 de novembre passat l'Assessoria Jurídica de la
Comunitat Autònoma emet l'informe solAlicitat. En ell es diu
(pàg. 2) que no s'aprecia nulAlitat de ple dret al contrastar el
contingut de l'ordre esmentada amb la normativa estatal de
caràcter bàsic, i s'afegeix que "la no previsió, a la normativa
bàsica, de la transformació de concerts entre ensenyaments
d'un mateix sistema educatiu no comporta la prohibició".
Aquesta és la doctrina del Tribunal Constitucional, que
possibilita que les comunitats autònomes puguin complementar
el règim de concerts contemplats en la normativa bàsica i així
estendre la gratuïtat a altres nivells educatius no obligatoris.
(STC 77/1985, de 27 de juny). Així mateix, altres comunitats
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autònomes han regulat amb anterioritat aquesta qüestió: el País
Basc per Decret 293/1987 de 8 de setembre, i Navarra per Ordre
290/1998 de juliol. Així mateix, el Decret 38/1998, de 20 de març,
(BOCAIB del 24) regula el règim de concerts en l'educació
infantil (segon cicle).

Per tot  això, manté encara el conseller d'Educació i  Cultura
els dubtes de legalitat que manifestava en el seu escrit d'1 de
setembre del 1999?

Palma, a 20 de desembre del 1999
El diputat:
Manuel Jaén Palacios.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4913/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de foment i difusió del joc maonès que durà a terme
el Govern de les Illes Balears, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports.(Mesa de 12 de gener del
2000).

RGE núm. 4914/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de foment i difusió de l'esport del trot que durà a
terme el Govern de les Illes Balears, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.(Mesa de 12 del
gener del 2000).

RGE núm. 4915/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
jocs o esports catalogats actualment com a tradicionals de les
Illes Balears, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.(Mesa de 12 del gener del 2000).

RGE núm. 4916/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de foment i difusió del tir de la bolla que durà a terme
el Govern de les Illes Balears, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports.(Mesa de 12 del gener del
2000).

RGE núm. 4917/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de foment i difusió del tir de la fona que durà a terme
el Govern de les Illes Balears, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports.(Mesa de 12 del gener del
2000).

Palma, a 12 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

Quines mesures de foment i difusió del joc maonès pensa
dur a terme el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 22 de desembre de 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

Quines mesures de foment i difusió de l'esport del trot
pensa dur a terme el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 22 de desembre de 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

Quins jocs o esports estan catalogats actualment com a
tradicionals a les Illes Balears?

Palma, a 22 de desembre de 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

Quines mesures de foment i difusió del tir de la bolla pensa
dur a terme el Govern de les Illes Balears?
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Palma, a 22 de desembre de 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

Quines mesures de foment i difusió del tir de fona pensa dur
a terme el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 22 de desembre de 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 3453/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a ampliació
de l'horari d'atenció als joves per part de l'oficina
d'informació juvenil d'Eivissa. (BOPIB núm. 17 de 28 d'octubre
del 1999).

L'horari d'atenció als joves des de l'oficina d'informació
juvenil d'Eivissa s'ha ampliat dues hores cada tarda, de dilluns
a divendres, des del 2 de novembre.

Palma, 1 de desembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 3454/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a inici del
funcionament del mòdul informàtic de l'oficina d'informació
juvenil d'Eivissa. (BOPIB núm. 17 de 28 d'octubre del 1999).

El mòdul informàtic de l'oficina d'informació juvenil d'Eivissa
està en funcionament des del mes d'abril del 1999.

Palma, 1 de desembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 3455/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a
conselleria competent en matèria de drogues. (BOPIB núm. 17
de 28 d'octubre del 1999).

La complexitat del fenomen de les drogues ha  fet de sempre
que el seu abordatge hagi d'ésser multisectorial i
multidisciplinar. No és estrany, per tant, que organismes com
els tres consells insulars, el mateix Ajuntament de Palma i
diverses conselleries disposin de programes per a la prevenció
de la drogodependència i per a l'assistència de les persones que
en són afectades.

Aquesta és la línia que segueix el Pla autonòmic de drogues
i l'estratègia nacional, dissenyada pel delegat del Govern de
l'Estat i aprovada el passat dia 26 d'octubre, on s'insisteix en
responsabilitzar els àmbits municipals, educatius, laboral,
judicial, sociosanitari, sanitari, etc.

Per altra part, a la nostra comunitat autònoma la coordinació
del pla recau en el comissionat del Pla nacional de drogues, que
a l'actualitat correspon al director general de Sanitat.

Palma, 28 de novembre del 1999.
La Consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 3456/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a la
solució que pensa donar el Govern de les Illes Balears en
relació al dèficit de llits d'assistits a la comarca d'Inca.
(BOPIB núm. 17 de 28 d'octubre del 1999).

Per poder contestar adequadament aquesta pregunta
s'haurien d'aclarir dos extrems:

En primer lloc, i donat que oficialment no hi ha cap zona de
Mallorca que es conegui com a "comarca d'Inca", la Sra. Estaràs
hauria d'especificar a quina comarca d'Inca es refereix.

Si com a referència, tal i com va assenyalar la Sra. Estaràs al
conseller de Treball i Benestar Social a la sessió celebrada el dia
21 de setembre del 1999, recull la informació del Pla integral de
persones majors, cal, deim, que especifiqui si fa referència a la
comarca d'Inca del capítol 1 "estudi de població", o al capítol 7
de territorialització dels recursos que utilitza la zonificació del
sector sociosanitari, i que no coincideix amb l'anterior.

En segon lloc, des del Govern no s'han comarcalitzat mai les
places residencials assistides. Així, la residència La Bonanova
no està destinada a les persones majors de la "comarca de
Palma", ni la residència de Felanitx és per a les persones
residents a la "comarca de Manacor". És a dir, qualsevol
persona major de 65 anys resident a les Illes Balears pot
solAlicitar plaça en aquests centres, independentment de l'illa o
del municipi on visqui.
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En tot  cas, el Govern de les Illes Balears és conscient del
dèficit de places residencials per a assistits a les Illes,
especialment a la part  forana de Mallorca. Per tant, la intenció
d'aquest govern és planificar una política dirigida a minvar
aquesta deficiència mitjançant:
- Potenciar el servei d'ajuda a domicili.
- Potenciar els centres de dia-
- Potenciar places temporals a les residències actuals.
- Potenciar els serveis d'ajuda als familiars cuidadors.
- Coordinar la gestió de places per a assistits.
- Estudiar la conveniència de construir una altra residència per
a assistits, que bé podria ser a un poble de la "comarca d'Inca".

Com es pot  observar, l'acció del Govern no anirà tan sols a
potenciar les places residencials, sinó tots els serveis
comunitaris que puguin oferir que les persones majors
continuïn amb les seves famílies.

Palma, 24 de novembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 3457/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a
funcions de la Comissió Interinsular per a l'adopció
internacional. (BOPIB núm. 17 de 28 d'octubre del 1999).

La p regunta es formula en futur. És a dir, es parteix del
pressupost que no existeix actualment. I és cert, no existeix.

A més a més, a la Llei 8/1997, de 18 de desembre, d'atribució
de competències als consells insulars en matèria de tutela,
acolliment i adopció de menors, no es recull cap comissió
interinsular per a l'adopció internacional. Per tant, desconeixem
aquesta figura i no podem contestar sobre el que no existeix.

Sí és veritat que l'article 8 de la citada llei recull la futura
creació d'una comissió interinsular de protecció de menors,
però que no tendrà res a veure amb la comissió per la qual se'ns
demana.. No s'ha previst constituir cap comissió interinsular per
a  l'adopció internacional ja que totes les competències en
aquesta matèria estan transferides als consells insulars.

Si la Sra. Diputada del Partit  Popular que fa la pregunta es
refereix a la comissió interinsular de protecció de menors
prevista a l'article 8 de la Llei 8/1997, de 18 de desembre,
d'atribució de competències als consells insulars en matèria de
tutela, acolliment i adopció de menors, cal dir que les seves
funcions i la seva composició seran les recollides a la citada llei.
És a dir, unificar els criteris d'aplicació de la normativa i avaluar
l'estratègia en matèria de protecció de menors dins l'àmbit de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Cal dir que és la nostra intenció convocar pròximament
reunions -ja s'ha convocat una primera reunió el proper dia 15
de desembre del 1999- amb els diferents consells a fi d'iniciar
converses sobre la viabilitat de la seva posada en marxa.

Palma, 24 de novembre del 1999.

El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 3458/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a
increment de l'aportació que l'Ibas fa als municipis en relació
al servei d'ajuda a domicili. (BOPIB núm. 17 de 28 d'octubre
del 1999).

Anteriorment la Sra. Diputada Rosa Estaràs havia fet una
pregunta relativa a l'ampliació de la cobertura del servei d'ajuda
a domicili (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999). Amb la
resposta d'aquesta queda contestada la primera part de la
present pregunta.

Sí, es donarà ampliació a la cobertura del servei d'ajuda a
domicili per a les Illes Balears.

L'augment pressupostari proposat per a l'any 2000 és de 119
milions de pessetes, la qual cosa significa un 34% més del
pressupost.

En relació a com es repartirà, es tindran en compte tres
variables: població, territori i detecció de necessitats realitzades
a cada illa i als municipis.

Palma, 24 de novembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 3459/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a
composició de la comissió de juristes i tècnics als quals s'ha
encarregat un informe en relació a les transferències de
benestar social als consells insulars. (BOPIB núm. 17 de 28
d'octubre del 1999).

En relació a aquesta solAlicitud de resposta escrita, us
comunic que no ens consta l'existència de cap comissió de
juristes i tècnics als quals s'hagi encarregat un informe en
relació a les transferències de Benestar Social als consells
insulars.

Palma, 11 de novembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 3460/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a
creació del Consell de Cooperació de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 17 de 28 d'octubre del 1999).
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La creació del Consell de Cooperació és un compromís
d'aquest govern que es posarà en marxa l'any 2000. La seva
composició i funcions estan en fase de discussió amb les
entitats socials. La data de posada en funcionament es decidirà
quan s'hagi acabat aquest procés.

Com a òrgan de caràcter consultiu i assessor, la seva funció
principal és la de permetre la participació de les organitzacions
ciutadanes que treballen en el món de la cooperació i de la
solidaritat en la política que es desenvoluparà des de la
Direcció General de Cooperació.

Palma, 22 de novembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 3462/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a
reconeixement oficial de l'Escola de treballadors familiars del
Bisbat de Mallorca. (BOPIB núm. 17 de 28 d'octubre del 1999).

Previ al reconeixement oficial de l'Escola de treballadors
familiars, és necessari el reconeixement de la titulació de
treballador/a familiar.

Amb aquest efecte s'iniciaran les oportunes gestions amb
la Conselleria d'Educació.

Palma, 1 de desembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a aval a la Proposició de llei RGE núm. 3631/99,

per part del Grup Parlamentari Socialista. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 de gener del 2000, restà assabentada de l'escrit RGE
núm. 4897/99, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual avala la Proposició de llei de referència,
presentada pel Ple del Consell Insular de Menorca,
reguladora del Camí de Cavalls a Menorca.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a manteniment d'interpelAlacions per al proper

període de sessions. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 de gener del 2000, conformement amb l'establert per
l'article 151.3 del Reglament de la Cambra, acordà d'atendre
l'escrit de l'escrit RGE núm. 7/00, presentat pel Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAlicita el
manteniment de les interpelAlacions següents per al proper
període de sessions:

- RGE núm. 3281/99, relativa a política sociosanitària del
Govern de les Illes Balears.

- RGE núm. 3408/99, relativa a educació d'adults.

- RGE núm. 3812/99, relativa a extraccions d'aigua a sa
Marineta (aqüífer Llubí-Muro).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
Relativa a manteniment de preguntes amb solAlicitud de

resposta oral davant el Ple per al proper període de sessions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 de gener del 2000, conformement amb l'establert per
l'article 158.4 del Reglament de la Cambra, acordà d'atendre
l'escrit de l'escrit RGE núm. 8/00, presentat pel Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAlicita el
manteniment de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davent Ple següents per al proper període de sessions:

- RGE núm. 4554/99, relativa a opinió del president del
Govern sobre la possibilitat d'adopció per part de parelles
homosexuals.

- RGE núm. 4555/99, relativa a opinió sobre la participació
d'equips de bàsquet de les Illes Balears en la lliga LEB.

- RGE núm. 4672/99, relativa a model de fundació del banc de
sang i teixits.

- RGE núm. 4700/99, relativa a retirada de la subscripció de
distints mitjans de comunicació escrits als diferents pavellons
de l'Hospital Psiquiàtric. 

- RGE núm. 4701/99, relativa a correcció d'errors al
document del pacte per un govern d'esquerres.

- RGE núm. 4702/99, relativa a finalització del treball que
estava realitzant el Govern respecte del preu de carburants.
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- RGE núm. 4703/99, relativa a supressió dels carrils bici.

- RGE núm. 4704/99, relativa a supressió dels carrils bici a la
C-711.

- RGE núm. 4705/99, relativa a contracte de la Sra. Fluxà a
Fires i Congressos.

- RGE núm. 4706/99, relativa a feina que realitzava la Sra.
Fuxà a Fires i Congressos.

- RGE núm. 4707/99, relativa a criteris del contracte de Fires
i Congressos amb diferents persones.

- RGE núm. 4708/99, relativa a rectificació del Decret
237/1999, de 5 de novembre, de creació del fòrum de la
immigració de les Illes Balears.

- RGE núm. 4709/99, relativa a nova política del Govern
respecte de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

- RGE núm. 4710/99, relativa a creació interdepartamental de
Dret Civil.

- RGE núm. 4711/99, relativa a programació definitiva per
part d'Iberia dels vols interinsulars.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Relativa a membres que han de formar part de la Comissió

no permanent d'estudi dels efectes regionals i insulars a la
comunitat autònoma del pressupost i de les polítiques de la
Unió Europea.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 de gener del 2000, es donà per assabentada dels
escrits RGE núm. 4900/99 i 4904/99, presentats pels grups
parlamentaris PSM-Entesa Nacionalista i d'Esquerra Unida
i Ecologista, mitjançant els quals comuniquen els membres
del seu grup que han de formar part de la comissió no
permanent de referència i que són els següents:

- Pel Grup PSM-Entesa Nacionalista: Hble. Sr. Joan Bosco
Gomila i Barber.

- Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista: Hble.
Sr. Josep Portella i Coll.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .

Ordre de Publicació

B)
Relativa a membres que han de formar part de la Comissió

no permanent d'estudi del balanç fiscal de les Illes Balears
amb l'Estat espanyol.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 de gener del 2000, es donà per assabentada dels
escrits RGE núm. 4903/99 i 4908/99, presentats pels grups
parlamentaris PSM-Entesa Nacionalista i d'Esquerra Unida
i Ecologista, mitjançant els quals comuniquen els membres
del seu grup que han de formar part de la comiss ió no
permanent de referència i que són els següents:

- Pel Grup PSM-Entesa Nacionalista: Hble. Sr. Antoni Alorda
i Vilarrubias.

- Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista: Hble.
Sra. Margalida Rosselló i Pons.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .

Ordre de Publicació

C)
Relativa a nomenament de personal eventual del

Parlament de les Illes Balears.

Atès que:

A.- A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de
les Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal
eventual, adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels
membres de la Mesa de la Cambra.

B.- Per part del Grup Parlamentari Popular es proposa el
nomenament del Sr. Rafael Durán i Vadell com a personal
eventual adscrit al servei d'aquest, mitjançant l'escrit de data
21 de desembre del 1999, RGE núm. 4930/99 del 22 de
desembre del 1999.

C.- Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i
actualment resta vacant.

En ús de les facultats previstes als articles 6 i 54 de
l'Estatut de personal  del Parlament de les Illes Balears i a
l'article 9.3 de la Llei de la Funció Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears,

RESOLC:

1.- Nomenar el Sr. Rafael Duran i Vadell, amb DNI núm.
43.065.856, personal eventual amb categoria d'administratiu
i retribucions assimilades a les d'un funcionari del cos
d'administratius (grup C i nivell 19), i adscriure'l al servei
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del Grup Parlamentari Popular amb efectes econòmics i
administratius des del dia indicat a l'acta de presa de
possessió d'aquesta plaça.

2.- Ordenar la publicació de la present resolució al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3.- Informar d'aquest nomenament a la propera reunió de
la Mesa de la Cambra.

A la seu del Parlament, a 4 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .

Ordre de Publicació

D)
Relativa a nomenament de personal eventual del

Parlament de les Illes Balears.

Atès que:

A.- A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de
les Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal
eventual, adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels
membres de la Mesa de la Cambra.

B.- Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista es proposa el nomenament del Sr. Samuel
Gomila i Lluch com a personal eventual adscrit al servei
d'aquest, mitjançant l'escrit de data 4 de gener del 1999, RGE
núm. 3/2000 del 4 de gener del 1999.

C.- Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i
actualment resta vacant

En ús de les facultats previstes als articles 6 i 54 de
l'Estatut de personal  del Parlament de les Illes Balears i a
l'article 9.3 de la Llei de la Funció Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears,

RESOLC:

1.- Nomenar el Sr. Samuel Gomila i Lluch, amb DNI núm.
41.738.270, personal eventual amb categoria d'administratiu
i retribucions assimilades a les d'un funcionari del cos
d'administratius (grup C i nivell 19), i adscriure'l al servei
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, amb efectes
econòmics i administratius des del dia indicat a l'acta de
presa de possessió d'aquesta plaça.

2.- Ordenar la publicació de la present resolució al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3.- Informar d'aquest nomenament a la propera reunió de
la Mesa de la Cambra.

A la seu del Parlament, a 4 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .

Ordre de Publicació

E)
Relativa a consurs de mèrits per cobrir la plaça vacant a

la plantilla del Parlament de les Illes Balears d'auxiliar
administratiu adscrit al servei d'informació i premsa.

El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'acord adoptat  per la Mesa a la reunió de dia 12
de gener del 2000, i a l'empara del que s'estableix als articles 2.3,
17.e i 57.1 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la Funció Pública
de la C.A.I.B., convoca concurs de mèrits per cobrir la plaça
vacant a la plantilla del Parlament de les Illes Balears d'auxiliar
administratiu adscrit al servei d'informació i premsa, d'acord
amb les següents bases:

Primera.- Objecte de la convocatòria.

L'objecte d'aquesta convocatòria és el proveïment de la
plaça que actualment a la relació de llocs de treball resta vacant
i està dotada pressupostàriament, que a continuació es detalla:

Plaça: Auxiliar administratiu del servei d'informació i premsa.
Grup: D.
Nivell: 16.
Cos: Auxiliars Administratius.
Complement Específic: 926.040'- pta. anuals.

Segona.- Forma de proveïment i requisits.

2.1. El proveïment es realitzarà pel procediment de concurs
de mèrits.

2.2.Podran participar-hi tots els funcionaris del Parlament de
les Illes Balears del cos d'auxiliars administratius que es trobin
en qualsevol situació administrativa, excepte la de suspensió
ferma, i amb una antiguitat d'almenys 1 any a les places que
ocupen actualment.

2.3. En relació als funcionaris que es trobin en situació
administrativa distinta a la de servei actiu, i que vulguin
participar en aquest concurs, s'estarà al que es disposa al
Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la
CAIB (Decret 33/1994 del 28 de març) i al Decret 122/1997 de 3
d'octubre de la Conselleria de la Funció Pública de la CAIB, pel
qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i
les comissions tècniques de valoració del concurs per al
proveïment de diversos llocs de treball de l'Adminis tració de la
CAIB.

Tercera.- Consurs de mèrits.

3.1. El barem de mèrits d'aplicació del concurs és el que
figura a l'annex I de les presents bases.

3.2. Per poder obtenir la plaça serà necessària una puntuació
mínima de 2'5 punts.

3.3. En cas d'igualtat en la puntuació total dels mèrits, per
dirimir-la s'acudirà a la puntuació atorgada conjuntament als
mèrits de necessària consideració i, en cas de persistir la
igualtat, s'atorgarà la plaça al funcionari amb major antiguitat al
Parlament de les Illes Balears, i si encara persisteix, al funcionari
amb major antiguitat a altres Administracions Públiques.



580 BOPIB núm. 29 -  14 de gener del 2000

Quarta. Instàncies i documentació.

4.1. Les instàncies d'acord al model que figura a l'annex II,
s'hauran de presentar al registre de l'Oficialia Major de la
Cambra.

4.2. El termini per presentar les instàncies serà de 15 dies
hàbils comptadors des del següent al dia en què es publiqui
aquesta convocatòria al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears. 

4.3. La documentació a presentar serà la següent:

4.3.1. Instància solAlicitant participar al concurs.
4.3.2. Certificacions dels mèrits alAlegats.
4.3.3. Certificacions dels mèrits específics en relació al lloc

de treball.
4.3.4. Certificació acreditativa de la seva condició de

funcionari de carrera del Parlament de les Illes Balears, del Cos
d'Auxiliars Administratius; i de la seva situació  administrativa.

4.4. Si per justificar els corresponents mèrits es presenten
fotocòpies dels documents originals, aquestes hauran d'estar
degudament compulsades. Es cas de dubtes al respecte, es
podrà exigir per la comissió tècnica de valoració la presentació
dels respectius certificats o documents originals.

4.5. La data de referència per al compliment dels requisits
exigits i la possessió dels mèrits alAlegats serà el dia que finalitzi
el termini de presentació d'instàncies.

Cinquena. Comissió tècnica de valoració

5.1. Composició:
5.1.1. President: President del Parlament o membre de la

Mesa en qui delegui. 
5.1.2. Secretari: Lletrat-Oficial Major.
5.1.3. Vocal primer: un altre membre de la Mesa.
5.1.4. Vocal segon: un funcionari de carrera del Parlament de

les Illes Balears del grup D, elegit per la Mesa.
5.1.5. Vocal tercer: un representat de la Junta de Personal,

elegit per aquesta d'entre els seus membres.

En tots el casos s'anomenaran els suplents corresponents.

5.2. Per a la constitució vàlida de la comissió tècnica de
valoració, a l'efecte de realització de les sessions, deliberacions,
puntuacions i presa dels acords, es requerirà sempre la
presència del President, del secretari i d'almenys un vocal.

5.3. Les funcions de la comissió tècnica de valoració seran
les de valorar els mèrits dels concursants, elaborar una llista
dels aspirants presentats i de les puntuacions obtingudes, i fer
la proposta de nomenament de l'aspirant amb millor puntuació.
Així mateix s'estendrà acta de totes les reunions amb indicació
expressa de les incidències que es produeixin.

5.4. La comissió tècnica de valoració estarà facultada per
resoldre qualsevol dubte o incidència que es produeixi durant
la celebració del concurs.

Sisena. Resolució de la convocatòria.

6.1. El termini màxim per a la resolució del concurs serà d'un
mes comptador des del dia que finalitzi el termini de presentació
d'instàncies.

6.2. Finalitzada la puntuació dels mèrits, per part de la
comissió tècnica de valoració s'exposarà al tauler d'anuncis la
proposta provisional d'adjudicació de la plaça.

6.3. A la vista de l'esmentada adjudicació provisional, els
afectats podran formular reclamacions en el termini de dos dies
hàbils, comptadors a partir del següent al de la data d'exposició
pública de la proposta provisional. Un cop examinades
aquestes, la comissió elevarà la proposta definitiva
d'adjudicació de la plaça a la Presidència i a la Mesa de la
Cambra.

Setena. Nomenament i presa de possessió.

7.1. El President, per resolució, procedirà al nomenament
corresponent. La resolució es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

7.2. L'aspirant disposarà d'un termini de tres dies hàbils des
del dia de la publicació al BOPIB de la resolució del seu
nomenament, per formalitzar la presa de possessió de la plaça,
cessant en la plaça que ocupava, si pertoca. 

Vuitena. Altres disposicions.

8.1. En tot  allò no previst en aquestes bases, hom s'ajustarà
al que es disposa al Decret 33/1994 del 28 de març de la
Conselleria de la Funció Pública de la CAIB, pel qual s'aprova
el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8.2. La present convocatòria, les seves bases, i els actes
administratius que se'n derivin, podran esser impugnats pels
interessats en els terminis i en la forma prevists a la Ley
30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Admin is t rac iones  Públ icas  y  de l  Proced imien to
Administrativo Común i a la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

I això es publica per a general coneixement.
Palma, 12 de gener del 2000.
El president del Parlament.
Maximilià Morales i Gómez.

Annex I. Barem de mèrits.

Mèrits de consideració necessària

 A) Grau Personal:

1. Per posseir un grau personal superior en un nivell al del
lloc al qual es concursa: 2'5 punts.

2. Per posseir un grau personal igual al del lloc al qual es
concursa: 2 punts.

3. Per posseir un grau personal inferior en un nivell al del
lloc al qual es concursa: 1'5 punts.

4. Per posseir un grau personal inferior en dos nivells al del
lloc al qual es concursa: 1 punt.
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 B) Antiguitat:

1. Per cada mes de serveis prestats a qualsevol altra
Administració Pública: 0'035 punts per mes, fins un màxim de  6
punts.

2. Per cada mes de serveis prestats com a funcionari del
Parlament de les Illes Balears: 0'045 punts per mes, fins un
màxim de 8 punts.

C) Coneixements del català:

Es valoraran els certificats (reconeguts per la Junta
Avaluadora del Català) relacionats amb els tipus de
coneixements següents:

1. Coneixements elementals (certificat B): 0'45 punts.

2. Coneixements mitjans (certificat C): 0'90 punts.

3. Coneixements superiors (certificat D): 1'35 punts.

4. Coneixements de llenguatge administratiu (certificat E):
0'75 punts.

Es valorarà només un certificat, excepte en el cas del
certificat de coneixements de llenguatge administratiu, en el
qual la puntuació s'acumularà a l'altre certificat que s'hi aporti.

D) Cursos de formació i perfeccionament superats en
escoles d'Administració Pública:

Dels cursos impartits per l'Institut Balear d'Administració
Pública (IBAP), que a criteri de la comissió de valoració,
estiguin relacionats directament amb les funcions del lloc de
treball, es valoraran a raó de 0'15 punts per crèdit.

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

La puntuació màxima per aquest apartat serà de 4 punts.

Altres mèrits

A) Diplomes o títols oficials:

1. Es valoraran discrecionalment per part de la comissió
tècnica de valoració, els diplomes i títols oficials expedits per
centres o organismes del mateix caràcter, que estiguin
directament relacionats amb les funcions del lloc al qual es
concursa. La puntuació màxima d'aquest apartat serà de 2
punts.

2. Els títols o diplomes expedits per altres institucions o
entitats, de caràcter no oficial, podran esser objecte de
valoració, si a judici de la comissió tècnica de valoració, poden
estar relacionats amb les funcions del lloc al qual es concursa.
La puntuació màxima d'aquest apartat  serà de 2 punts. En
aquest apartat  es valoraran prioritàriament els  coneixements

informàtics sobre eines ofimàtiques i de tractament d'imatges;
així com els coneixements sobre la captura i el tractament
d'imatges en forma digital i sobre el maneig d'aplicacions
interfícies Web.

B) Altres estudis:

1. Les titulacions acadèmiques de nivell superior (llicenciat,
arquitecte o enginyer, o similar) es puntuaran amb 1'5 punts.

2. Les titulacions acadèmiques de nivell mitjà (diplomatura
universitària, enginyer tècnic arquitecte tècnic o tres cursos de
qualsevol llicenciatura) es puntuaran amb 1 punt.

3. La titulació de batxiller superior o equivalent es puntuarà
amb 0'5 punts.

En tots els casos només es puntuarà la titulació més alta.

ANNEX II

Model d'instància:

El funcionari del cos d'auxiliars administratius Sr./Sra. .....
amb DNI núm. ...... i NRP núm. ........, que actualment ocupa 
la plaça de .............. i que es  troba en la situació administrativa
de........ i que prengué possessió d'aquesta dia ....

EXPOSA, que reuneix les condicions requerides a les bases
de la convocatòria publicada al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears, núm. 29 del 14 de gener del 2000, i que per
tant, 

SOL.LICITA: esser admès a participar en el concurs de
mèrits convocat per cobrir la plaça vacant d'auxiliar
administratiu del Servei d'informació i premsa del Parlament de
les Illes Balears.

Per la qual cosa, s'adjunten les certificacions acreditatives
dels mèrits alAlegats i dels documents pertinents.

A la seu del Parlament, a ... de ... de ...

Molt Hble. Sr. President del Parlament de les Illes Balears.
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