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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

pressupostària on s'afectaran les despeses compromeses en el
conveni entre l'Ajuntament d'Es Castell, el Consell Insular de
Menorca i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l'adquisició, conservació, restauració i recuperació de béns
del patrimoni militar d'interès públic. (Mesa de 2 de febrer
del 2000).

Ordre de Publicació
RGE núm. 251/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada
en marxa del Pla de Salut mental. (Mesa de 2 de febrer del
2000).
RGE núm. 252/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
finançament de l'Hospital d'Inca. (Mesa de 2 de febrer del
2000).
RGE núm. 253/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
diferències en el Pla de la immigració.. (Mesa de 2 de febrer
del 2000).

Palma, a 2 de febrer 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan pensa l'Hble. Sra. Consellera de Sanitat posar en marxa
el Pla de Salut Mental?
Palma, a 25 de gener del 2000.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

RGE núm. 254/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Llei
autonòmica de parelles de fet.. (Mesa de 2 de febrer del
2000).
RGE núm. 259/00, de l'Hble. Sr. Diputat J. Simó Gornés,
del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversions
realitzades per les institucions de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, durant 1999, amb un pressupost superior als
50.000.000 de pessetes.. (Mesa de 2 de febrer del 2000).
RGE núm. 260/00, de l'Hble. Sr. Diputat J. Simó Gornés,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a iniciatives que ha
emprés el Govern de les Illes Balears per impulsar la
projecció de la Cultura de les Illes Balears a nivell
internacional. (Mesa de 2 de febrer del 2000).
RGE núm. 261/00, de l'Hble. Sr. Diputat J. Simó Gornés,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a iniciatives que ha
emprés el Govern de les Illes Balears per impulsar la
projecció exterior de la Cultura de les Illes Balears a l'àmbit
de l'Estat espanyol. (Mesa de 2 de febrer del 2000).
RGE núm. 262/00, de l'Hble. Sr. Diputat J. Simó Gornés,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió que té el
Govern de les Illes Balears en l'assumpció de les despeses de
l'ensenyament de les Escoles d'Adults a Menorca. (Mesa de 2
de febrer del 2000).
RGE núm. 263/00, de l'Hble. Sr. Diputat J. Simó Gornés,
del Grup Parlamentari
Popular, relativa a partida
pressupostària on s'efectuaran les despeses compromeses en
el Conveni entre l'Ajuntament d'Es Mercadal, el Consell
Insular de Menorca i la CAIB en relació a l'adquisició,
conservació, restauració i recuperació de béns del patrimoni
militar d'interès públic. (Mesa de 2 de febrer del 2000).
RGE núm. 264/00, de l'Hble. Sr. Diputat J. Simó Gornés,
del Grup Parlamentari
Popular, relativa a partida

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té intenció el Govern de les Illes Balears d'arribar a un acord
per a la finançació global de l'Hospital d'Inca al 50% amb
l'Insalud (1.175 milions)?
Palma, a 25 de gener del 2000.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines seran les diferències entre el Pla de la immigració
encarregat i elaborat per l'anterior Govern i el que pensa
aprovar l'actual Govern?
Palma, a 25 de gener del 2000.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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Palma, a 19 de gener del 2000.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A qui ha encarregat el Govern un esborrany de la futura Llei
Autonòmica de parelles de fet?
Palma, a 25 de gener del 2000.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina previsió té el Govern de les Illes Balears en
l'assumpció de les despeses de l'ensenyament de les Escoles
d'Adults de Menorca?
Palma, a 25 de gener del 2000.
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 de les Illes Balears, la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Quines inversions han realitzat les institucions de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, durant 1999, amb un
pressupost superior als 50.000.000 de pessetes?
Palma, a 19 de gener del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A càrrec de quina partida pressupostària s'efectuaran les
despeses compromeses en el conveni entre l'Ajuntament d'Es
mercadal, el Consell Insular de Menorca i la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'adquisició, conservació,
restauració i recuperació de béns del patrimoni militar d'interès
públic?

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 solAlicitud de resposta escrita.
Quines iniciatives ha emprés el Govern de les Illes Balears
per impulsar la projecció exterior de la cultura de les Illes
Balears a nivell internacional?
Palma, a 19 de gener del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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 solAlicitud de resposta escrita.
Quines iniciatives ha emprés el Govern de les Illes Balears
per impulsar la projecció exterior de la cultura de les Illes
Balears a l'àmbit de l'Estat Espanyol?

Palma, a 25 de gener del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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 solAlicitud de resposta escrita.
A càrrec de quina partida pressupostària s'efectuaran les
despeses compromeses en el Conveni entre l'Ajuntament d'Es
Castell, el Consell Insular de Menorca i la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l'adquisició, conservació, restauració
i recuperació de béns del patrimoni militar d'interès públic?
Palma, a 25 de gener del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

Existeix competència amb el Consell Insular de Mallorca des
dels departaments de Serveis Socials del Govern de les Illes
Balears i complementarietat des del mateixos serveis amb els
Consells de Menorca i Eivissa i Formentera?

RGE núm. 255/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard en
l'anunci de la subvenció de la meitat del pressupost de
l'Hospital d'Inca, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials.(Mesa de 2 de febrer del 2000).

Palma, a 25 de gener del 2000.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 256/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Estaràs, del Grup Parlamentari Popular,
competència i complementarietat dels serveis
Govern de les Illes balears, a contestar davant
d'Assumptes Socials.(Mesa de 2 de febrer del 2000).

Maria Rosa
relativa a
socials del
la Comissió

RGE núm. 257/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de
competències de serveis socials als Consells Insulars, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials.(Mesa de
2 de febrer del 2000).
RGE núm. 258/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
a traspassar als Consells Insulars en ajuts a la gent major, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials.(Mesa de
2 de febrer del 2000).
Palma, a 2 de febrer 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, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sra. Consellera de Sanitat del
Govern de les Illes Balears, la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la comissió d'Assumptes Socials.
La decisió anunciada per l'Hble. Sra. Consellera de Sanitat,
Sra. Salom, de pressupostar la meitat de l'Hospital d'Inca va
esser presa, segons consta als mitjans de comunicació, fa
temps. A que es deu que no s'anunciàs en aquell moment?
Palma, a 25 de gener del 2000.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sra. Consellera sense cartera, Sra.
Fernanda Caro, la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la comissió d'Assumptes Socials.
En quin moment es troba el traspàs de competències de
serveis socials als Consells Insulars?
Palma, a 25 de gener del 2000.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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 a l'Hble. Sra. Consellera sense cartera, Sra.
Fernanda Caro, la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la comissió d'Assumptes Socials.
Quina quantitat pensa traspassar als Consells Insulars en
matèria d'ajuts a la gent major?
Palma, a 25 de gener del 2000.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 250/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció d'un hospital a l'illa de Formentera.
(Mesa de 2 de febrer del 2000).

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, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sra. Consellera sense cartera, Sra.
Fernanda Caro, la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la comissió d'Assumptes Socials.

Palma, a 2 de febrer del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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El conseller de Presidència:
Antoni Garcías i Coll

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular, presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
L'illa de Formentera, per la seva pròpia condició geogràfica,
li queden tot un seguit de necessitats que s'han d'anar resolent.
Formentera té una població aproximada d'uns 5800
habitants, xifra que en temporada d'estiu es multiplica per tres.
Això provoca que hi hagi tot un seguit de serveis que resulten
poc adequats, sobretot en quant a temes sanitaris.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 4497/, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Rosa Estaràs, relativa a servei de neteja com a
gestió pública a la futura residència d'assistits de Felanitx.
(BOPIB núm. 24 de 3 de desembre del 1999).
La intenció d'aquest govern és que el servei de neteja es
realitzi mitjançant gestió pública.
Palma, 11 de gener del 2000.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol

La situació sanitària ha millorat molt per la incorporació del
servei de transport sanitari mitjançant un helicòpter.
En definitiva la Constitució garanteix els mateixos Drets per
tothom en el territori nacional; per això hem d'aconseguir que
no hi hagi situacions discriminatòries amb altres illes.
Atesa la proposta de resolució núm. 19 aprovada el dia 11
de novembre del 1999 pel Parlament de les Illes Balears i
publicada el dia 3 de desembre del 1999 en el BOPIB amb el text
següe n t : "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
crear una comissió mixta Govern-Ajuntament-Ministeri per tal
d'estudiar la situació sanitària de Formentera i que cerqui
solucions adients encaminades a la dotació en aquesta illa
d'una instalAlació hospitalària adequada a les seves
necessitats reals".

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 4499/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs, relativa a criteris transferències
competències als Consells Insulars. (BOPIB núm. 24 de 3 de
desembre del 1999).
a) Els de la voluntat del govern.
b) El mateix.
Palma, 11 de gener del 2000.
El conseller de Presidència:
Antoni Garcías i Coll.

És per tot això que el Grup Parlamentari Popular, presenta la
següent Proposició no de llei:

Ordre de Publicació
D)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que constitueixi i convoqui en el mínim de temps
possible la Comissió Mixta Govern-Ajuntament-Ministeri
prevista a la proposta de resolució abans esmentada perquè
l'illa de Formentera pugui disposar el més aviat possible d'un
Hospital".

A la Pregunta RGE núm. 4500/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs, relativa a centres de l'IBAS
d'àmbit supramunicipal que no superin l'insular. (BOPIB núm.
24 de 3 de desembre del 1999).
Tots aquells que la seva oferta només prevegin destinataris
d'una única illa.

Palma, a 21 de gener del 2000.
El portaveu:
José Mª González Ortea.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES

Palma, 11 de gener del 2000.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol

Ordre de Publicació
E)

A)

A la Pregunta RGE núm. 4545/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a mestres artesans de
Menorca. (BOPIB núm. 25 de 17 de desembre del 1999).

A la Pregunta RGE núm. 4495/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs, relativa a cost de l'informe
elaborat pel Sr. Colom. (BOPIB núm. 24 de 3 de desembre del
1999).

El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació

Zero.
Palma, 11 de gener del 2000.
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Ordre de Publicació

F)

J)

A la Pregunta RGE núm. 4546/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a mestres artesans de
Mallorca. (BOPIB núm. 25 de 17 de desembre del 1999).

A la Pregunta RGE núm. 4643/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a programes de formació
i reciclatge establerts per al personal del museu de Mallorca.
(BOPIB núm. 25 de 17 de desembre del 1999).

A causa de l"extensió del llistat, aquest queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 4547/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a mestres artesans
d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 25 de 17 de desembre del
1999).
A causa de l"extensió del llistat, aquest queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 4641/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a programes de formació
i reciclatge establer ts per al personal del museu d'Eivissa i
Formentera. (BOPIB núm. 25 de 17 de desembre del 1999).
Els programes de formació i de reciclatge del personal
funcionari de l'Administració del Govern de les Illes Balears
s'estableixen i s'imparteixen a través de l'IBAP, a més el
personal del Museu en aquest cas, pot accedir a cursos,
jornades, seminaris i/o programes de formació que s'ofereixen
a través d'altres administracions, entitats, institucions, etc...,
públiques i/o privades,
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons

Els programes de formació i de reciclatge del personal
funcionari de l'Administració del Govern de les Illes Balears
s'estableixen i s'imparteixen a través de l'IBAP, a més el
personal del Museu en aquest cas, pot accedir a cursos,
jornades, seminaris i/o programes de formació que s'ofereixen
a través d'altres administracions, entitats, institucions, etc..,
públiques i/o privades.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 4661/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a exposicions temporal
que ha organitzat el museu de Mallorca des del 1995. (BOPIB
núm. 25 de 17 de desembre del 1999).
1995: El Santuari Talaiòtic de Costitx, cent anys després.
1995: Sarasate, dibuixos i escultures.
1996: Menjar, beure i cuinar a M allorca: foren millors els
temps passats?
1996: Per servir en taula.
1996: El tresor almohade .
1996: Quadrado i la recuperació de la memòria Històrica.
1997: Exp. Monogràfica: Els bronzes del Museu de Mallorca.
1997:Beiel Bennàssar, fotògraf; tretze anys més jove.
1997: Dibuixos, Ricard Anckerman i Agustí Buades, peces
betlem s. XIX.
1998: Patis. AquarelAles de Zoltan Pokarnok.
1999: Escultures d'Isabel Ballester.
1999: Exposició dels quaderns adquirits pel Govern de les
Illes balears a la subhasta convocada per Cristie's.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 4642/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a programes de formació
i reciclatge establerts per al personal del museu de Menorca.
(BOPIB núm. 25 de 17 de desembre del 1999).
Els programes de formació i de reciclatge del personal
funcionari de l'Administració del Govern de les Illes Balears
s'estableixen i s'imparteixen a través de l'IBAP, a més el
personal del Museu en aquest cas, pot accedir a cursos,
jornades, seminaris i/o programes de formació que s'ofereixen
a través d'altres administracions, entitats, institucions, etc..,
públiques i/o privades.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 4662/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a exposicions temporals
que ha organitzat el museu de Menorca des del 1995. (BOPIB
núm. 25 de 17 de desembre del 1999).
- ColAlecció artística del segle XVIII. Inauguració 21 de
novembre del 1995.
- La casa prehistòrica a Menorca. Inauguració 28 de juny del
1996.
- Les rajoles policromades del convent de Sant Francesc.
Inauguració 19 de desembre del 1996.
- Això era i no era. Magia i misteri de les rondalles organitza
CAIB. Inauguració 28 d'abril del 1997.
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- Entra a la Menorca prehistòrica. Inauguració 3 de juliol del
1997.
- ColAlecció púnica del Museu de Menorca/ La moneda a
l'Eivissa púnica. ColAlaboració Sa Nostra. Inauguració 13 de
juliol del 1997.
- 29 artistes de Menorca. Organitza CAIB i CIM.
Inauguració 10 de març del 1999.
- Exposició de la donació de gravats de les germanes Serra
Belabre. Inauguració 27 de juliol del 1999.
- Francesc Hernández Sanz, artista i conservador del nostre
patrimoni. Patrocinada per l'Ajuntament de Maó. Inauguració
23 de novembre del 1999.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons
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El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 4669/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor, relativa a augment de la partida de
subvenció pel Consell de Joventut. (BOPIB núm. 25 de 17 de
desembre del 1999).
El Consell de Joventut és un òrgan que té independència de
gestió pròpia; si bé es va proposar a la Comissió Permanent de
l'esmentat Consell, que l'augment de la partida de subvenció, si
fos possible, sigui destinat a la millora de les condicions
laborals del personal d'aquest Consell.
Palma, 18 de gener del 2000.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 4664/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a exposicions temporals
promogudes i/o patrocinades per altres entitats públiques i/o
privades ha acollit el museu de Mallorca. (BOPIB núm. 25 de
17 de desembre del 1999).

Q)

Cap. Atès que en totes les exposicions temporals sempre hi
ha hagut la colAlaboració, la promoció i/o el patrocini del museu
o de la Conselleria d'Educació i Cultura.

A la Pregunta RGE núm. 4670/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor, relativa a conclusions jornades
associacionisme juvenil. (BOPIB núm. 25 de 17 de desembre
del 1999).

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 4665/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a exposicions temporals
promogudes i/o patrocinades per altres entitats públiques i/o
privades ha acollit el museu de Menorca des del 1995.
(BOPIB núm. 25 de 17 de desembre del 1999).
Cap. Atès que en totes les exposicions temporals sempre hi
ha hagut la colAlaboració, la promoció i/o el patrocini del museu
o de la Conselleria d'Educació i Cultura.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons

Ordre de Publicació
O)

Ordre de Publicació

Desprès de la finalització de les jornades sobre
associacionisme juvenil, aquesta Direcció General de Joventut
té com a conclusió reforçada per a totes les associacions
participants, que cal impulsar decididament un nou Pla
Estratègic de Joventut, comptant amb les aportacions de tota
la societat civil i la implicació de totes les direccions generals
que d'alguna manera tenen incidència amb els joves.
Palma, 18 de gener del 2000.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 4671/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor, relativa a potenciació del Consell
de Joventut. (BOPIB núm. 25 de 17 de desembre).
ColAlaborar amb el consell de la joventut, sempre tenint en
compte la seva independència, i intentar que l'esmentada entitat
tengui una major representativitat a cada una de les Illes.

A la Pregunta RGE núm. 4668/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor, relativa a ajudes per les
associacions que treballen per la llibertat sexual. (BOPIB
núm. 25 de 17 de desembre del 1999).
La Direcció General de Joventut vol donar el màxim suport
possible a les associacions que treballen per la llibertat sexual,
però de moment, no té com objectiu fer un decret especial per
aquestes associacions.
Palma, 18 de gener del 2000.

Palma, 18 de gener del 2000.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 4712/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs, relativa al Pla d'emergència
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d'atenció a immigrants. (BOPIB núm. 26 de 29 de desembre del
1999).

S'adjunta relació de clubs esportius, que no han adaptat els
seus estatuts segons l'establert en el Decret 147/1997 de 21 de
novembre.

No hi ha un pla específic d'emergència d'atenció als
immigrants elaborat pel Govern de les Illes Balears. Quant a
situacions d'emergència, des del Govern coordinam i optimitzam
els recursos existents i n'hi hem afegit de nous, com l'alberg
Platja de Palma, Turmeda II.
Palma, 18 de gener del 2000.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Palma, 18 de gener del 2000.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

3.17. INFORMACIÓ

A la Pregunta RGE núm. 4731/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a museus de titularitat
pública. (BOPIB núm. 26 de 29 de desembre del 1999).

Ordre de Publicació

T)

Disposen d'ordre de creació:
Museu de Mallorca
- Secció del Museu Monogràfic de Pollentia.
- Secció del Museu etnològic de Muro.
Museu de Menorca
Museu d'Eivissa
- Secció del Museu Monogràfic del Puig des Molins.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 4782/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a Junta interinsular del
patrimoni històric de les Illes Balears. (BOPIB núm. 26 de 29
de desembre del 1999).
La Junta Interinsular del Patrimoni Històric de les Illes
Balears es creà per llei 12/1998, de 21 de desembre, del
patrimoni històric de les Illes Balears.

A)
Relativa a preguntes escrites RGE. núm. 4785/99, 4786/99
i 2955/99 .
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 de febrer del 2000, admeté a tràmit l' escrit RGE núm.
265/00, presentat per l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés
del Grup Parlamentari Popular, i, d'acord amb l'article 160.2
del Reglament de la Cambra, ordenà la
inclusió de les
preguntes que es detallen a continuació, a l'ordre del dia de
la primera Comissió de Cultura, Educació i Esports.
*RGE. núm 4785/99, relativa a ubicació de l'alberg
juvenil a Menorca. (BOPIB núm 26 de 29 de desembre del
1999 i 30 de 28 de gener del 2000).
*RGE. núm. 4786/99, relativa a inclusió de l'escola Sant
Climent (Menorca) dins les obres prioritàries d'inversió per
a l'any 2000. (BOPIB núm. 26 de 29 de desembre del 1999 i
BOPIB núm.30 de 28 de gener del 2000)
* RGE. núm. 2955/99, relativa a colAlaboració del Govern
de les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya en formació
de tècnics.(BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del 1999 i BOPIB
núm. 30 de 28 de gener del 2000) .
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de febrer del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

En aquests moments els consells insulars respectius han
nomenat els seus representants i es té previst convocar la
primera reunió el proper mes de febrer.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació

Relativa a preguntes escrites RGE. núm. 43439/99 i
3205/99 .

V)
A la Pregunta RGE núm. 4783/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a adaptació dels estatuts
dels clubs esportius al Decret 147/1997. (BOPIB núm. 26 de 29
de desembre del 1999).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 de febrer del 2000, admeté l' escrit RGE núm. 266/00,
presentat per l'Hble. Sra. diputada Margarita I. Cabrer del
Grup Parlamentari Popular, i, d'acord amb l'article 160.2
del Reglament de la Cambra, ordenà la inclusió de les
preguntes que es detallen a continuació, a l'ordre del dia de
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la primera Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals i
d'Hisenda i Pressuposts, respectivament.
*RGE. núm 3439/99, relativa a procediments iniciats pel
Govern sobre l'escrit de revisió d'ofici presentat pel Cesif en
relació amb el pacte d'estabilitat del personal docent.
(BOPIB núm 17
de 28 d'octubre del 1999). Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals
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A la seu del Parlament a 26 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Contra la present resolució es podrà interposar recurs
contenciós administratiu, d'acord amb l'establert a la Llei
29/1998, de 13 juliol, que regula la jurisdicció contenciosa
administrativa .

*RGE. núm. 3205/99, relativa a participació dels
sindicats en l'execució del pressupost. (BOPIB núm. 16 de 22
d'octubre del 1999). Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Ordre de Publicació
B)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de febrer del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Relativa a nomenament de personal eventual.
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.

4. INFORMACIONS

B. Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Ecologista, es proposa el nomenament del Sr. Pere Morell i
Bennassar com a personal eventual adscrit al servei d'aquest,
mitjançant l'escrit de data 1 de febrer del 2000, amb RGE
núm. 313/2000 de l'1 de febrer del 2000.

Ordre de Publicació
A)
Relativa a nomenament de personal eventual.
Atès que:

C. Aquesta plaça
actualment resta vacant.

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. Javier Cases Bergón com a personal
eventual adscrit al servei d'aquest, mitjançant l'escrit de data
14 de gener del 2000, amb RGE núm. 149/2000 del 24 de
gener del 2000.
C. Aquesta plaça
actualment vacant.

està

dotada

En ús de les facultats previstes
l'Estatut de personal del Parlament
l'article 9.3 de la Llei de la Funció
Autònoma de les Illes Balears, oïda i
reunió de dia 26 de gener del 2000.

pressupostàriament

i

als articles 6 i 54 de
de les Illes Balears i a
Pública de la Comunitat
informada la Mesa a la

Resolc:
1.- Nomenar el Sr. Javier Cases Bergón amb DNI núm.
9.775.310, 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 Popular, amb efectes econòmics i
adminis tratius 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.

està

dotada

pressupostàriament

i

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. Pere Morell i Bennassar amb DNI núm.
43.059.56.3, 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 d'Esquerra Unida i Ecologista, amb
efectes econòmics i administratius des del dia 1 de febrer del
2000.
2.- Ordenar la publicació de la present resolució al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3.- Informar de la present resolució a la propera reunió de
la Mesa.
A la seu del Parlament a 2 de febrer del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Contra la present resolució es podrà interposar recurs
contenciós administratiu, d'acord amb l'establert a la Llei
29/1998, de 13 juliol, que regula la jurisdicció contenciosa
administrativa .
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BASE PRIMERA.- Normes generals:

C)
Relativa a relació definitiva admesos i exclosos a la
convocatòria per tal de cobrir dues beques de formació en el
servei de Biblioteca del Parlament de les Illes Balears.

1.1. És objecte de la present convocatòria la provisió, per
concurs-oposició i amb caràcter d'interí, d'una plaça de
Lletrat/ada del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb la base vuitena de la convocatòria per tal de
cobrir dues beques de formació en el Servei de Biblioteca del
Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 22, de 23 de
novembre de 1999), es publica la relació definitiva
d'aspirants admesos i exclosos.

1.2. El nomenament atorgarà al/la designat/ada el caràcter
de funcionari/ària interí/ina des de la dada de la seva presa
de possessió. I cessarà per les causes que legalment
procedeixin i en tot cas quan tengui lloc la presa de possessió
del/de la lletrat/ada que sigui designat/ada per ocupar com
a funcionari de carrera la plaça del Cos de Lletrats.

Aspirants admesos:
- Sr. Rosendo Puigcercós Fernández. Núm DNI. 18237971-Y
- Sra. Catalina Garau Carbonell. Núm. DNI. 43073048-M
- Sra. Marta Prunés Vigo. Núm. DNI. 43088193-Q
- Sra. Aurora Delgado Frau. Núm. DNI. 43093791-W
- Sr. Gabriel Àngel Perelló Felani. Núm. DNI. 18233702-S
- Sra. Maria del Pilar Castor Binimelis. Núm. DNI. 37337883-M
- Sra. Eva Canaleta Safont. Núm. DNI. 77608275-L
- Sra. Esther Espinar Castañer. Núm. DNI. 43079303-G.
- Sra. Marina Crespí Gómez. Núm. DNI. 43080663-F.
- Sr. Matías Barceló Ribas. Núm. DNI. 43093616-B.
- Sra. Teresa Benito Roser. Núm. DNI. 43062018-S
La Comissió avaluadora podrà requerir dels aspirants
admesos que hagin estat seleccionats per cobrir les dues
beques documentació sobre el seu expedient acadèmic,
pràctiques realitzades a d'altres biblioteques i cursos i
jornades relacionades amb la biblioteconomia i el món de les
biblioteques.
Aspirant exclòs:
- Sra. Carme Estepa Riutort. Núm. DNI. 18225141-X.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3. L'aspirant que en resulti designat/ada en virtut de la
present convocatòria exercirà les funcions i tendrà els drets
establerts per als funcionaris interins; i, concretament, els que
pertanyen al Cos de Lletrats, amb l'esmentat caràcter
d'interinitat.
La prestació de serveis s'efectuarà en règim de dedicació
exclusiva.
1.4. La plaça serà dotada amb les retribucions que
corresponguin al Grup A (nivell 30) de l'actual classificació
de llocs de treball de la plantilla orgànica del personal del
Parlament de les Illes Balears, i se'n percebrà el cent per cent
de les retribucions bàsiques i complementàries.
BASE SEGONA.candidats/tes:

Condicions que han de reunir els/les

2.1. Per prendre part en l'oposició serà necessari, en la data
en què acabi el termini de presentació de solAlicituds, reunir
els requisits següents:
a) Ésser de nacionalitat espanyola o de qualsevol dels
països de la Unió Europea.
b) Tenir 18 anys.
c) No trobar-se inhabilitat, ni suspès per a l'exercici de les
funcions públiques i no haver estat separat del servei d'una
Administració Pública.

Ordre de Publicació
D)
Relativa a convocatòria concurs-oposició amb caràcter
interí d'una plaça de Lletrat/ada al servei del Parlament de
les Illes Balears..

CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ, PER CONCURSOPOSICIÓ I AMB CARÀCTER INTERÍ, D'UNA PLAÇA DE
LLETRAT/ADA AL SERVEI DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS.
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
en reunió de dia 2 de febrer del 2000, es procedeix a la
publicació de la convocatòria per a la provisió, per concursoposició i amb caràcter interí, d'una plaça de lletrat/da al
servei del Parlament de les Illes Balears.

d) Estar en possessió de la capacitat física
necessària per l'exercici de les funcions
corresponents.
e) Trobar-se en possessió del títol de llicenciat en dret.
2.2. Les anteriors condicions hauran d'acreditar-se en el
termini i en la data prevists en la base vuitena de la present
convocatòria i el compliment d'aquestes s'entendrà referit a
la data de finalització del termini de presentació de
solAlicituds.
BASE TERCERA.- SolAlicituds i pagament de drets.
3.1. Els qui desitgin prendre part en el concurs-oposició,
hauran de presentar la corresponent solAlicitud, en for m a
d'instància, segons el model oficial que figura a l'annex I de
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la present convocatòria, en la qual s'haurà de fer constar el
següent: nom, llinatges, edat, número del document nacional
d'identitat, domicili i telèfon. I hauran de manifestar, en
declaració jurada, que reuneixen totes i cadascuna de les
condicions establertes en la base segona de la present
convocatòria.
3.2. Les solAlicituds es dirigiran al Molt Honorable Sr.
President del Parlament de les Illes Balears, C) Palau Reial,
núm. 16, de Palma, i s'hauran de presentar en el Registre
General del Parlament en dies i hores hàbils, en un termini
que finalitzarà als set dies naturals comptadors des del de la
publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.
3.3. A la instància, s'hi haurà d'adjuntar el rebut acreditatiu
d'haver abonat la quantitat de tres mil pessetes, pel concepte
de drets d'examen, a la Caixa de Balears, Sa Nostra (codi
entitat 2051), agència núm. 0099, dígit de control 85, compte
corrent núm. 0077889873 (2051-0099-85-0077889873).
BASE QUARTA.- Admissió de candidats:
4.1. Acabat el termini de presentació d'instàncies, el pres ident
del Parlament aprovarà la llista provisional d'admesos i
exclosos, la qual es farà pública en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis de la
institució.
4.2. Els interessats podran interposar, en el termini de tres
dies comptadors a partir del dia següent al de la publicació
de la llista en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, les reclamacions que considerin oportunes contra la
llista provisional esmentada.

professor/a titular de Dret
mateixa universitat.
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Titular: Un/a lletrat/ada del Parlament de Catalunya.
Suplent: Un/a lletrat/ada de les Corts Valencianes.
Titular: el lletrat oficial major del Parlament de les Illes
Balears.
Suplent: l'interventor del Parlament de les Illes
Balears.
Titular: un representant del personal designat per la
Junta de Personal del Parlament de les Illes Balears.
Suplent: un altre representant del personal designat
per la Junta de Personal del Parlament de les Illes
Balears.
Secretari: un lletrat del Parlament de les Illes Balears.
Suplent: la cap dels Serveis Administratius
Parlament de les Illes Balears.

del

5.2. Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se
d'intervenir, i notificar-ho al president del Parlament de les
Illes Balears, quan es donin les circumstàncies previstes en
l'article 28 de la Llei de Regim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
5.3. El Tribunal qualificador haurà de constituir-se amb la
presència de la majoria absoluta dels seus membres, i hi serà
necessària la del president i la del secretari o qui els
substitueixi, respectivament. Les seves resolucions
s'adoptaran per majoria de vots.

4.3. Les reclamacions que presentin els interessats seran
resoltes per la Mesa del Parlament.

5.4. Els dubtes o reclamacions que puguin originar-se en la
interpretació i l'aplicació de les bases de la present
convocatòria, així com en el que ha de fer-se en els casos no
prevists, seran resolts pel Tribunal.

4.4. Transcorregut el termini per a les reclamacions i, si n'és
el cas, un cop resoltes aquestes, el president del Parlament
aprovarà la llista definitiva d'admesos i exclosos, que es
publicarà en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears i a l'esmentat tauler d'anuncis de la institució.

5.5. El Tribunal qualificador podrà disposar la incorporació
als seus treballs d'assessors
especialistes per a aquelles
proves en què resulti necessari de fer-ho. Els assessors es
limitaran a prestar la seva colAlaboració al Tribunal i hi
tendran veu, però no vot.

BASE CINQUENA.- Composició, constitució i actuació del
Tribunal Qualificador.

BASE SISENA.- Començament,
qualificació del concurs-oposició:

5.1. El Tribunal que ha de jutjar el concurs-oposició serà
integrat pels següents membres:

6.1. Fase del concurs: la puntuació màxima global de la fase
de concurs és de 45 punts i s'hi procedirà a la valoració dels
mèrits de l'aspirant segons el barem següent:

President:
El Molt Hble. Sr. President del Parlament de les Illes
Balears o el membre de la Mesa en qui delegui.

desenvolupament

i

1) Qualificació amb mitjana de notable en els estudis de
llicenciatura en dret: 0'5 punts.

Vocals:
Titular: el vicepresident primer de la Mesa del
Parlament de les Illes Balears. Suplent: la
vicepresidenta segona de la Mesa del Parlament de
les Illes Balears.

2) Qualificació amb mitjana d'excelAlent en els esmentats
estudis: 1 punt.

Titular: el catedràtic de Dret Constitucional de la
U niversitat de les Illes Balears. Suplent: un/a

L es puntuacions a què fan referència els tres punts
anteriors no són acumulables.

3) Qualificació de matrícula d'honor en la majoria de les
assignatures corresponents als referits estudis: 1'5 punts.
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4) Prova de llicenciatura: 1 punt.
5) Premi extraordinari de llicenciatura: 1 punt.
6) Títol de doctor/a en dret: 2 punts.

7) Altres titulacions acadèmiques a nivell de llicenciatura,
equivalent o superior: 1 punt.
8) Exercici professional de l'advocacia: es valorarà amb
1 punt el mínim de 5 anys d'exercici professional, i amb 0'5
punts cadascun dels anys complets successius, fins a un màxim
de 4 punts.
9) Experiència professional al servei de les Corts Generals
o assemblees legislatives de les comunitats autònomes en el
Grup A: per cada any o fracció superior a sis mesos, 1 punt,
fins a un màxim de 3 punts.
10) Experiència professional al servei d'òrgans o
administracions públiques en el Grup A: per cada any o
fracció superior a sis mesos, 0'5 punts, fins a un màxim de 2
punts.
11) Publicacions, ponències, comunicacions i similars
presentades a congressos o conferències, relacionades amb la
matèria: fins a 1 punt.
12) Idiomes estrangers: 0'5 punts per cada un, fins a un
màxim d'1'5.
13) Altres mèrits: Fins 0'5 punts.
La justificació dels mèrits recollits en aquest barem
es realitzarà mitjançant qualsevol tipus de prova admesa en
Dret i, en particular:

6.2.1. L'exercici escrit de l'oposició haurà d'iniciarse un cop transcorregut el termini de trenta dies comptats a
partir del de la publicació d'aquestes bases en el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears. El Tribunal fixarà
el dia i l'hora de començament de l'exercici de l'oposició, i es
faran públics en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears i en el tauler d'anuncis de la institució, amb una
antelació mínima de quaranta-vuit hores.
6.2.2. Els temaris de la fase de l'oposició són els que
figuren els annexos II i III.
6.2.3. La prova de l'exercici teòric de l'oposició consistirà
a contestar per escrit, durant un temps màxim de tres hores,
dos temes, cadascun dels quals es trauran per sort dels
temaris inclosos en els annexos II i III.
6.2.4. L'exercici de temari serà eliminatori. Els
membres del Tribunal, prèvia la deliberació corresponent,
expressaran el seu criteri respecte de l'aprovació o
desaprovació de l'aspirant mitjançant la puntuació de 0 a 30
punts. A continuació, es farà la mitjana aritmètica de les
puntuacions, la qual es fixarà com a qualificació de l'aspirant
en l'exercici de què es tracti. Per aprovar l'exercici serà
necessari que l'aspirant obtengui 15 punts com a mínim.
6.2.5. L'exercici de caràcter pràctic consistirà en la
redacció, durant un temps màxim de dues hores, d'un
dictamen sobre l'ordenament jurídic aplicable a un cas
pràctic que afecti el Parlament de les Illes Balears proposat
pel Tribunal i, si n'era el cas, a la determinació de la solució
o solucions que s'hi puguin donar.

b) Per serveis a les Corts Generals, assemblees legislatives
de les comunitats autònomes, òrgans o administracions
públiques, certificat expedit per cada institució.

6.2.6. L'exercici del cas pràctic serà eliminatori. Els
membres del tribunal, prèvia la deliberació corresponent,
expressaran el seu criteri respecte de l'aprovació o
desaprovació de l'aspirant mitjançant la puntuació de 0 a 25
punts. A continuació, es farà la mitjana aritmètica de les
puntuacions, que es fixarà com a qualificació de l'aspirant en
l'exercici de què es tracti. Per aprovar l'exercici serà
necessari que l'aspirant obtengui 12'5 punts com a mínim. Per
a l'exercici pràctic, els aspirants podran utilitzar els textos
legals que els facilitarà el Tribunal.

c) Per publicacions, ponències, comunicacions o similars,
un exemplar, suficientment acreditat, de cadascuna
d'aquestes.

6.2.7. Exercici de català, tret que l'aspirant acrediti
estar en posses sió del certificat B de coneixement del català
expedit per la Junta Avaluadora o per l'IBAP.

d) Per tots els idiomes, certificat del centre docent
corresponent. Sense perjudici que, durant la fase de concursoposició, es consideràs necessari comprovar presencialment
els mèrits relacionats amb el coneixement d'idiomes, per a la
qual cosa es procedirà a la convocatòria d'algun o tos els
aspirants per a la realització de la prova que s'estimi
pertinent.

6.2.8. L'exercici de català que és eliminatori, es valorarà
amb un apte o no apte.

e) L'exercici professional de l'advocacia, per certificat
colAlegial.

BASE SETENA.- Proposta del Tribunal Qualificador.

a) Per qualificacions, títols acadèmics
certificació expedida per cada institució.

o

diplomes,

6.2. Fase de l'oposició. Aquesta consistirà en tres exercicis,
un exercici escrit, un exercici pràctic i un exercici de català.

6.3. Després de cadascun dels exercicis de la fase
d'oposició, es farà públic en el tauler d'anuncis del Parlament
de les Illes Balears la llista d'opositors i les qualificacions
obtingudes per cada un d'ells.

Valorats els mèrits i qualificades les proves de la fase
d'exercicis, el tribunal confeccionarà una llista d'aprovats,
ordenats de menor a major puntuació. En el cas de que en
confeccionar la llista es produïssin empats en el total de les
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puntuacions, els empats es resoldran a favor del/de la
candidat/a que hagués obtingut major puntuació en la fase
d'exercicis, i en cas de persistir l'empat, a favor de qui l'hagi
obtinguda major en l'exercici pràctic.
BASE VUITENA.- Presentació de documents:
8.1. L'aspirant aprovat/ada am b dret a plaça presentarà
en el Registre General del Parlament de les Illes Balears, dins
del termini de cinc dies, a partir de la publicació de la
proposta de nomenament en el Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears, els documents següents:
a) Certificat de l'acta de naixement, expedida pel Registre
Civil o fotocòpia compulsada del document nacional
d'identitat.
b) Declaració jurada de no haver estat expulsat de cap
càrrec de l'Estat, comunitat autònoma, província o municipi,
ni trobar-se inhabilitat ni suspès per a l'exercici de les
funcions públiques.
c) Còpia autenticada o fotocòpia (que haurà de
presentar-se juntament amb l'original per compulsar-la) del
títol exigit o certificació acadèmica dels estudis realitzats o
justificant de haver-ne abonat els drets d'expedició.
d) Certificació acreditativa de no patir malaltia o defecte
físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions a
exercir, expedit pel facultatiu corresponent.
8.2. Qui tengués la condició de funcionari/ària públic/a,
serà exempt de justificar documentalment les condicions i
requisits ja demostrats per a obtenir el seu anterior
nomenament, al qual fa referència l'apartat 1 d'aquesta base.
I haurà de presentar certificació del ministeri, corporació
local o organisme públic del qual depengui que acrediti la
seva condició.
8.3. Qui dins el termini fixat, i no per causa de força major,
no presentàs la documentació solAlicitada, no podrà ser
nomenat Lletrat interí del Parlament de les Illes Balears,
s ense perjudici de la responsabilitat en la que hagi pogut
incórrer per falsedat en la solAlicitud inicial.
En aquest cas, es podrà formular proposta de
nomenament a favor de qui en la relació a què es refereix la
base setena d'aquesta convocatòria hagi obtingut la següent
major puntuació.
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9.3. Dins del termini de sis dies a partir de la publicació
del nomenament, l'aspirant haurà de prendre possessió del
seu càrrec.
9.4. S'entendrà que renuncia als drets derivats de les
actuacions del concurs-oposició l'aspirant que no prengui
possessió en el termini assenyalat, i es cobrirà la plaça, en
aquest cas, amb el/la candidat/a que ocupi el següent lloc de
la relació proposada pel tribunal en la base setena.
BASE DESENA.- Norma final:
Contra la present convocatòria, les seves bases i els actes
d'aplicació d'aquesta, s'hi podrà interposar recurs
contenciosoadministratiu davant la sala corresponent del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini
de dos mesos, d'acord amb el que estableix la legislació
vigent.
I això es publica per a general coneixement.
Palma, 2 de febrer del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

ANNEX I
MODEL D'INSTÀNCIA
El Sr./la Sra. ......(nom i llinatges) de.....anys d'edat, amb
DNI núm. ....., amb domicili, a efectes de notificació, en el
carrer...... de ….., amb telèfon núm. ……
EXPOSA
1r. Que ha tengut coneixement de l'acord de la Mesa del
Parlament de les Illes Balears de dia 2 de febrer del 2000, pel
qual es convoca concurs-oposició per proveir una plaça, amb
caràcter d'interinitat, de lletrat/ada (convocatòria publicada
en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
número...., de data....) i desitja prendre-hi part.
2n. Que reuneix tots i cadascun dels requisits exigits en la
base segona de la convocatòria, en el moment en què finalitzi
el termini per a la presentació de solAlicituds.
3r. Que s'adjunta rebut acreditatiu d'haver abonat la
quantitat de tres mil pessetes en concepte de drets d'examen.
En virtut del que s'exposa,

BASE NOVENA.- Nomenament de personal interí i presa de
possessió.
9.1. La Mesa del Parlament de les Illes Balears nomenarà
lletrat del Parlament de les Illes Balears, amb caràcter
d'interí, l'aspirant que, figurant en la proposta de
nomenament del Tribunal Qualificador, hagi presentat la
documentació a què es refereix la base vuitena.
9.2. El nomenament es publicarà en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

SOLALICITA d'ésser admès a l'esmentat concurs-oposició
per proveir, amb caràcter d'interinitat, la plaça de lletrat/ada
del Parlament de les Illes Balears.

Palma,......de......del 2000.

MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS.
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ANNEX II

ANNEX III

1.- El procés d'elaboració de la Constitució Espanyola del
1978. La Reforma de la Constitució Espanyola.

1.- El Reglament del Parlament de les
Elaboració. Reforma i interpretació.

2.- Drets fonamentals i llibertats públiques.

2.- Constitució del Parlament de les Illes Balears. L'estatut
dels diputats. Drets, prerrogatives i deures.

Illes

Balears.

3.- La Corona. Successió, regència i tutela. Funcions del Rei.
3.- Grups parlamentaris. Constitució i organització.
4.- Les Corts Generals, potestat legislativa i de control.
4.-La Mesa del Parlament de les Illes Balears. Elecció.
Funcions.

5.- El Congrés i el Senat. Inviolabilitat i immunitat.
6.- Elaboració de les lleis. Lleis orgàniques. Delegació
legislativa i autoritzacions de refosa de textos legals. Decrets
legislatius. Decrets-llei.
7.- Iniciativa legislativa. Iniciativa de les comunitats
autònomes. Iniciativa legislativa popular. Referèndum.
8.- El Govern. Composició, estructura i funcions. El president
del Govern.

5.- La Junta de Portaveus.
6.- Les comissions: constitució i funcions. Comissions
permanents. Comissions no permanents. Comissions
d'investigació.
7.- El Ple del Parlament de les Illes Balears i la Diputació
Permanent. Ordres del dia.
8.-Sessions. Períodes de sessions. Sessions extraordinàries.

9.- Investidura. Moció de censura. Qüestió de confiança.
10.- El poder judicial. Consell general del poder judicial.

9.- Els debats. Ús de la paraula. AlAlusions. Cridades a la
qüestió i a l'ordre. Disciplina parlamentària.

11.- El Tribunal constitucional. Recurs d'inconstitucionalitat.

10.- Les votacions. Quòrum. Formes.

12.- Qüestions d'inconstitucionalitat. El recurs d'empara.

11.- Terminis.
d'urgència.

13.- L'organització
local.

territorial

de

l'Estat.

Presentació

de

documents.

Declaració

L'administració

14.- Les comunitats autònomes. Estatuts i la seva reforma.
Competències.
15.- Sistema Elector al. Eleccions al Congrés i al Senat.
Eleccions al Parlament de les Illes Balears.
16.- Estatut d'autonomia de les Illes Balears. Els poders de la
comunitat autònoma: Parlament, Consell de Govern i
President.

12.- Publicacions del Parlament de
Publicitat dels treballs.

les

Illes

Balears.

13.- Procediment legislatiu comú. Projectes de Llei. Esmenes.
Debat de totalitat. Deliberació en comissió i en Ple.
14 .- Proposicions de llei. Presa en consideració. Retirada de
projectes i proposicions de llei.
15.- Procediments especials. Projectes de llei de pressuposts.
Iniciativa legislativa popular. Tramitació directa i en lectura
única.

17.- El Parlament de les Illes Balears.
16.- La reforma del Reglament.
18.- El president del Govern de les Illes Balears. Funcions.
Representativitat. Elecció. Moció de censura i qüestió de
confiança.

17.- Investidura. Qüestió de confiança i moció de censura.
18.- Funció de control. InterpelAlacions i preguntes.

19.- El Govern. Composició i funcions.
19.-Proposicions no de llei. Mocions.
20.- Els consells insulars.
21.- Les competències de les Illes Balears en l'Estatut
d'autonomia per a les Illes Balears. La Reforma de l'esmentat
Estatut.

20. Comunicacions, programes
Consell de Govern.

i

plans.

Informacions

del
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5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció errates BOPIB núm. 30.
- SUMARI. 2 Comissions Parlament. i pàg. 591.
On diu: 2.1. Textos aprovats.
2.1.2. Resolucions derivades de Proposicions no de llei.
Ha de dir: 2.2. Textos debatuts.
2..2.1 Respostes a preguntes formulades en Comissió.
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