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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2457/00, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la comunicació del Govern RGE núm.
2038/00, sobre la diferència dels costs dels combustibles
agrícoles i pesquers a les Balears i la resta de l'Estat
espanyol. (Mesa del 31 de maig del 2000).
RGE núm. 2458/00, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra Unida i
Ecologista i Mixt, relativa a la comunicació del Govern RGE
núm. 2038/00, sobre la diferència dels costs dels combustibles
agrícoles i pesquers a les Balears i la resta de l'Estat
espanyol. (Mesa del 31 de maig del 2000).
Palma, a 31 de maig 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular pres enta les propostes de resolució
següents, derivades del debat de la comunicació del Govern
(RGE núm. 2038/00), sobre la diferència dels costs dels
combustibles agrícoles i pesquers a les Balears i la resta de
l'Estat espanyol.
1. El Parlament insta el Govern central que faciliti una major
competència en les diferents fases de mercat d'hidrocarburs
líquids, especialment pel que fa a la logística i distribució,
fomenti la transparència de la informació sobre preus i faciliti
nous operadors a la distribució.
2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears i el Govern
central que impulsin actuacions urgents de vigilància sobre el
comportament dels operadors del mercat mitjançant els serveis
de defensa de la competència.
3. El Parlament insta el Govern central que presenti una
modificació de la Llei d'hidrocarburs (si és necessari), que
permeti que les cooperatives agràries i les confraries de
pescadors puguin fer venda al detall de combustible a tercers.
4. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears que, per
fomentar la venda de combustibles a les cooperatives i
confraries de pescadors, i atesa la seva precarietat econòmica,
se subvencioni a aquestes amb un 75% la inversió necessària
per posar en marxa aquestes instalAlacions.
5. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears que en el
marc del règim especial de Balears, faci les gestions necessàries
per al compliment de l'article 13 de l'esmentada llei.
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6. El Parlament insta el Govern central perquè, de cara a l'impost
sobre la renda de l'any 2000, es mantenguin els beneficis fiscals
que s'han atribuït a l'exercici de la renda del 1999 per als sectors
agrari, ramader i pesquer; i a la vista que els preus de
combustible han augmentat en major proporció en els primers
mesos de l'any actual, aquestes es revisin a l'alça.
7. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears que, als
efectes de rompre la situació quasi monopolítica del mercat
d'hidrocarburs a la nostra comunitat autònoma, es declari
d'utilitat pública i s'expropiïn les instalAlacions de descàrrega i
emmagatzemament existents a les illes de Mallorca, Menorca i
Eivissa, a fi de garantir, d'aquesta manera, una major
transparència al mercat i una efectiva competència a les Illes
Balears.
Palma, a 30 de maig del 2000.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra
Unida i Ecologista i Mixt presenten les propostes de resolució
següents, derivades del debat de la comunicació del Govern
(RGE núm. 2038/00), sobre la diferència dels costs dels
combustibles agrícoles i pesquers a les Balears i la resta de
l'Estat espanyol.
1. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a continuar
les oportunes negociacions amb les empreses petrolieres que
operen o puguin operar a les Illes Balears, i el Ministeri
d'Indústria i Energia per tal de disminuir i anulAlar les diferències
de preus dels combustibles agrícoles i pesquers amb els d'altres
comunitats autònomes, amb l'objectiu irrenunciable de situarlos en la franja mitjana o per davall d'aquest valor.
2. El Parlament solAlicita al Govern de l'Estat que elimini l'impost
especial d'hidrocarburs que grava el gasoil agrícola, actualment
de 13 pessetes, que situa els productors espanyols en situació
de greuge comparatiu i desavantatge comercials injusts amb
altres agricultors europeus, tal i com ja es fa a altres sectors,
segons es desprèn de l'article 51 de la Llei d'hidrocarburs, on
parla d'exempcions, on diu que seran exempts d'aquest impost
la fabricació i la importació de carburants destinats a ser
utilitzats a la navegació, inclosa l'aèria, i també el carburant del
sector pesquer, excloent-ne la navegació privada d'esbarjo.
3. El Parlament solAlicita al Govern de l'Estat que elimini les
traves normatives i adopti les mesures necessàries per a la
distribució minorista de carburants a favor de les cooperatives
agràries i confraries de pescadors, de manera que els sigui
possible aconseguir reduccions dels preus.
4. El Parlament solAlicita al Govern de l'Estat que adopti una
reducció específica de preus en els combustibles agrícoles i
pesquers de les Illes Balears, ateses les condicions d'insularitat
que afecten els colAlectius de pagesos i pescadors a les nostres
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5. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a realitzar els
estudis legals necessaris per a l'adopció de mesures que evitin
situacions de monopoli en el procés de distribució de
productes derivats del petroli a les Illes balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
desenvolupar les mesures normatives per donar compliment a
l'article 13 del R.E.B., instant, si cal, la creació d'una comissió
mixta amb el Govern de les Illes Balears que estudiï i solucioni
aquesta qüestió.
Palma, a 30 de maig del 2000.
G.P. Socialista.
G.P. PSM-Entesa Nacionalista.
G.P. d'Esquerra Unida i Ecologista.
G.P. Mixt.

Palma, a 31 de maig 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 de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba el projecte de creació d'un palau
de congressos i exposicions a les Illes Balears?
Palma, a 18 de maig del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 2396/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Palau de
Congressos i Exposicions. (Mesa de 31 de maig del 2000).
RGE núm. 2397/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ubicació
del Palau de Congressos i Exposicions. (Mesa de 31 de maig
del 2000).
RGE núm. 2398/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
de suport a la innovació tecnològica en matèria turística.
(Mesa de 31 de maig del 2000).

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin municipi de les Illes Balears pensa el Govern que és el
més idoni per a la ubicació d'un palau de congressos i
exposicions?
Palma, a 18 de maig del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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

RGE núm. 2399/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
desdoblament de la carretera Palma-Manacor. (Mesa de 31
de maig del 2000).

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.

RGE núm. 2400/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per allunyar dels mercats emissors de turisme la sensació de
restriccions d'aigua a les Illes Balears. (Mesa de 31 de maig
del 2000).

Quins projectes de suport a la innovació tecnològica en
matèria turística desenvolupa el Govern de les Illes Balears?
Palma, a 18 de maig del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

RGE núm. 24001/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
propostes sobre el Llibre Blanc de seguretat alimentària.
(Mesa de 31 de maig del 2000).
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2426/00, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
subvencions a l'EMT de Palma. (Mesa de 31 de maig del
2000).

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data creu el conseller d'Obres Públiques que
s'haurà resolt definitivament el problema del desdoblament de
la carretera Palma-Manacor?
Palma, a 18 de maig del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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Miquel Ramon i Juan.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2405/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a memòria
realitzada pel Sr. Bartomeu Vicens. (Ratificació de l'admissió
feta per la Presidència. Mesa de 31 de maig del 2000).

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.
Quines mesures ha adoptat el Govern de les Illes Balears per
allunyar dels mercats emissors de turisme la sensació que hi
haurà restriccions d'aigua a les Illes Balears durant aquest
estiu?
Palma, a 18 de maig del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 2406/00, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions demostratives de reconversió territorial..
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 31
de maig del 2000).
RGE núm. 2407/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
infraestructura de la Conselleria d'Economia, Comerç'i
Indústria. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 31 de maig del 2000).
RGE núm. 2408/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliv e r i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni com
a element per substituir el desenvolupament reglamentari
d'una llei. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 31 de maig del 2000).

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 propostes ha fet el Govern de les Illes Balears a
Europa o al Govern de l'Estat en relació amb el Llibre Blanc de
seguretat alimentària? Indicau-ne la relació de propostes fetes
i la data de remissió.
Palma, a 17 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 2409/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coordinació de projectes i polítiques entre el Govern i els
consells insulars. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 31 de maig del 2000).
RGE núm. 2410/00, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalitat del
concurs d'idees del Port de Ciutadella. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 31 de maig del
2000).
RGE núm. 2411/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, rela t i v a a
convocatòria del concurs de publicitat per un import de 125
milions. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 31 de maig del 2000).

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.
Relació de les subvencions a les línies interurbanes que,
durant els anys 1998 i 1999, ha entregat el Govern a l'Empresa
Municipal de Transports de Palma?
Palma, a 24 de maig del 2000.
El diputat:

RGE núm. 2412/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a respostes
del Govern a preguntes i solAlicituds de documentació.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 31
de maig del 2000).
RGE núm. 2413/00, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Piña
i Saiz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a "dèficit
democràtic dels membres del Grup Parlamentari Popular".
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 3
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RGE núm. 2414/00, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a oferta complementària a l'illa de Menorca. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 31 de maig del
2000). 0 de maig del 2000).
RGE núm. 2415/00, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abocaments d'aigües fecals a la platja de Portals Nous.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 31
de maig del 2000).
RGE núm. 2416/00, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc F i o l i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ilAlegalitat de la targeta ciutadana. (Ratificació de l'admissió
feta per la Presidència. Mesa de 31 de maig del 2000).
Palma, a 31 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

sotasignant formula al vicepresident i conseller d'Economia,
Comerç i Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple.
Amb quina infraestructura compta la Conselleria
d'Economia, Comerç i Indústria a l'exterior, en concret, als Estats
Units, per promocionar la indústria tradicional de Balears?
Palma, a 18 d'abril del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Considera el Govern de les Illes Balears que un conveni
substitueix o pot substituir el desenvolupament reglamentari
d'una llei?

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 vicepresident i conseller d'Economia,
Comerç i Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple.

Palma, a 11 de maig del 2000.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin tipus d'assessoria realitza el Sr. Bartomeu Vicens,
secretari general d'Unió Mallorquina, a Fires i Congressos, SA?
Palma, a 18 d'abril del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions demostratives de reconversió territorial
ha dut a terme el Govern de les Illes Balears d'acord amb la
disposició addicional onzena de la LLei 6/99, de 3 d'abril de les
Directrius d'Ordenació Territorial?

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quan pensa el Govern posar en funcionament, de caràcter
formal i ordinari, la comissió institucional formada pel president
del Govern i les tres presidentes dels consells insulars per
coordinar projectes i polítiques d'interès comú entre el Govern
i les institucions insulars?
Palma, a 27 d'abril del 2000.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

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

Palma, a 17 d'abril del 2000.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

D 'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera de Medi Ambient la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina finalitat té el concurs d'idees del Port de Ciutadella?

C)

Palma, a 3 de maig del 2000.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Creu que és una prioritat d'aquest govern la convocatòria
d'un concurs de publicitat per un import de 125 milions?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En què es basa el Sr. Conseller per manifestar que l'oferta
complementària de bars i restaurants de les urbanitzacions de
Menorca no han contribuït a la millora de la
desestacionalització turística?

Palma, a 11 de maig del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

Palma, a 23 de maig del 2000.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el Govern contestar amb més rigor les preguntes i
solAlicituds de documentació formulades pel Grup Parlamentari
Popular?

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions ha realitzat la Conselleria de Sanitat
respecte dels abocaments d'aigües fecals a la platja de Portals
Nous la setmana passada?

Palma, a 18 de maig del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord
Reglament
sotasignant
la pregunta

amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
del Parlament de les Illes Balears, el diputat
formula al president del Govern de les Illes Balears
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

En el desenvolupament del punt IV de l'ordre del dia de la
sessió plenària de dia 9 de maig, el Govern obrí una qüestió
incidental. En aquesta intervenció s'acusaren tots i cadascun
dels
membres del Grup Parlamentari Popular de "dèficit
democràtic".
Pot l'Hble. Sr. Grosske definir en què consisteix el dèficit
democràtic del qual acusà i precisar quins són els parlamentaris
afectats per aquest dèficit i ratificar l'acusació o, si n'és el cas,
retirar-la i excusar-se?
Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Fernando Piña i Saiz.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Considera la consellera de Sanitat que la targeta ciutadana
és ilAlegal?
Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2380/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a solAlicitar declaració com a zona
catastròfica del territori de les Illes Balears, a causa de la
sequera. (Mesa de 31 de maig del 2000).
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RGE núm. 2384/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a campanya de sensibilització per evitar actituds
xenòfobes o racistes. (Mesa de 31 de maig del 2000).
Palma, a 31 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3a. Exempció de tres anys de la contribució rústica i
pecuària (IBI) amb la corresponent compensació als
ajuntaments afectats.
4a. Exempció o reducció de la seguretat social agrària
d'agricultors per compte propi, aliè o autònoms.
5a. Manteniment de la rebaixa dels mòduls de l'IRPF
aplicada per la sequera de 1999.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
El dèficit de pluges a les Illes Balears, en aquests moments
de prop del 60%, perjudicarà notablement el sector agrícola.
Els danys produïts per la sequera en l'actual campanya
agrícola, tot i que la situació pugui variar, difícilment seran
inferiors al 70% de la collita en els cultius herbacis de secà
(cereals), i superaran el 70% en el cas dels farratges. Així, es pot
assegurar que les pèrdues en aquests dos tipus de cultius
arriben ja als 2.500 milions de pessetes. A més, afectarà de
manera generalitzada tota la resta de cultius.

6a. Ajudes per a llavors certificades per a sembra, pel risc
que la mala collita deixi sense llavors viables els agricultors més
afectats.
7a. Impuls d'inversions previstes en el protocol signat entre
el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per al reg amb aigües depurades.
8a. Incrementar el rendiment de cereals a efectes
d'assegurances agràries per tal que sigui assumible per les
explotacions agrícoles subscriure aquestes assegurances.
9a. L'ajornament per dos anys de l'amortització dels préstecs
de sequera concedits l'any 1995.
10a. Ajudes excepcionals per a la reposició dels arbres
morts i ajudes a la renda en les explotacions en què es constatin
disminucions superiors al 50% dels ingressos normals.

Els efectes de la sequera no es limitaran a reduir greument
la producció, sinó també sobre la pròpia estructura de les
explotacions, afectant especialment els cultius permanents i el
bestiar en règim extensiu, per al qual es preveu l'adquisició i la
distribució de 13.000 tones d'alfals sec i la necessària importació
de pinsos, palla i altres aliments.
Per contrarestar els efectes de la sequera, la Conselleria
d'Agricultura i Pesca ha elaborat un pla d'actuacions urgents
per a la sequera agrària, on s'inclou un seguit d'accions que
podrà realitzar el propi departament, però també d'altres on és
indispensable la colAlaboració de l'administració general de
l'Estat.
És per tot això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent proposició no de llei:
1.- Instar el Consell de Ministres a dictar un decret-llei per
declarar zona catastròfica el territori de les Illes Balears, afectat
per la sequera.
2.- Instar el Govern de l'Estat perquè, mitjançant el decret-llei de
declaració de zona catastròfica o els acords que resultin
escaients adopti mesures per palAliar els efectes de la sequera.
Entre aquestes mesures es proposen, com a mínim, les
següents.
1a. Avançament al 15 de juliol de l'inici del pagament de les
ajudes de la PAC i, en especial, dels cultius herbacis i primes
ramaderes.
2a. Ajudes excepcionals per a l'adquisició i el transport
d'aliments de bestiar: cereals pinso, aliments de volum, pinsos
composts i farratges secs.

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
La política d'integració dels immigrants afecta el conjunt de
les administracions públiques i de manera molt singular, les
comunitats autònomes i administracions locals amb
competències en matèries claus com la sanitat, els serveis
socials, l'allotjament, l'educació, la cultura, etc.
Les Illes Balears han passat de ser una terra d'emigració fins
ben arribats els anys cinquanta, a una estructura pròpia d'una
societat moderna i oberta al món, i, per tant, a convertir-se en
una terra receptora d'immigrants, sobretot a partir de la meitat
dels anys vuitanta. Això fa que apostem per un nou model on
els valors de la societat i la tolerància han de ser els fonaments
d'una nova concepció del món i, per tant, del lloc de les Illes
Balears en el món.
Així, es fa necessari consolidar aquest nou model de
convivència evitant els tractes vexatoris.
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Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
proposició no de llei següent:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar campanyes de sensibilització adreçades a la
població balear per tal d'evitar actituds xenòfobes o racistes,
per afavorir el coneixement i el respecte a la diversitat cultural
entre els immigrants i la societat balear i viceversa.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear un
corrent informatiu entre els immigrants i la societat balear i
viceversa per afavorir el coneixement i el respecte de les
cultures, de la diversitat de perspectives i idees.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fomentar i
divulgar entre els immigrants, veïns i/o residents a la CAIB el
coneixement de la llengua, la cultura, la història, les festes, els
costums i tradicions de les Illes Balears.
Palma, a 17 de maig del 2000.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

al poble maputxe davant la construcció de la presa de Ralco;
atesa la situació actual d'aquest projecte i la necessitat de
comprometre'ns més en la defensa dels drets humans i de la
sostenibilitat del planeta; atesa la relació de les Illes Balears, a
través de diverses organitzacions no governamentals, amb el
poble maputxe; es presenta la proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears, a través de la seva
Comissió de Drets Humans, acorda:
1. SolAlicitar una entrevista oficial amb la Comissió de Drets
Humans del Parlament Europeu, amb el desplaçament a aquest
de dos representants de la Mesa de la referida comissió, per
exposar la problemàtica de les comunitats maputxes afectades
pel desenvolupament del projecte de Ralco i d'altres, i per
promoure iniciatives en defensa dels drets d'aquestes
comunitats indígenes i de la sostenibilitat del planeta.
2. SolAlicitar una entrevista oficial amb representants de tots els
grups polítics del Congrés dels Diputats, amb el desplaçament
a aquest de dos representants de la Mesa de la referida
comissió, per exposar la problemàtica de les comunitats
maputxes afectades pel desenvolupament del projecte Ralco i
d'altres, en el qual intervé una empresa espanyola, i per intentar
promoure iniciatives davant el Govern espanyol en defensa
dels drets humans i de la sostenibilitat del planeta.
3. SolAlicitar una entrevista oficial amb els ministres d'Indústria
i d'Assumptes Exteriors del Govern espanyol, per donar-los a
conèixer la proposició no de llei aprovada pel Parlament balear
el passat 11 d'abril i conèixer les iniciatives que, des d'aquests
ministeris, s'han adoptat davant la problemàtica descrita.
Palma, a 23 de maig del 2000.
G.P. Popular.
G.P. Socialista.
G.P. PSM-Entesa Nacionalista.
G.P. d'Esquerra Unida i Ecologista.
G.P. Mixt.

RGE núm. 2419/00, dels Grups Parlamentaris Popular,
Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra Unida i
Ecologista i Mixt, relativa a defensa de les comunitats
maputxes, amb solAlicitud de tramitació urgent
davant la
Comissió de Drets Humans. (Mesa de 31 de maig del 2000).
RGE núm. 2421/00, dels Grups Parlamentaris Popular,
Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra Unida i
Ecologista i Mixt, relativa als Grans Llacs Africans, amb
solAlicitud de tramitació
davant la Comissió de Drets
Humans. (Mesa de 31 de maig del 2000).
Palma, a 31 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Popular, Socialista, PSM-Entesa Nacionalista,
d'Esquerra Unida i Ecologista i Mixt presenten la proposició no
de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Drets Humans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Popular, Socialista, PSM-Entesa Nacionalista,
d'Esquerra Unida i Ecologista i Mixt presenten la proposició no
de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Drets Humans.

Per les dramàtiques seqüelAles que afecten la població civil,
amb el deteriorament permanent de les condicions sanitàries i
de seguretat a aquests països de Burundi, Rwanda i la
República Democràtica del Congo; per la situació catastròfica
dels drets humans a Burundi i especialment per les condicions
inhumanes de centenars de milers de persones forçades a viure
en camps de reagrupament,; es presenta la proposició no de llei
següent:

Atesa la proposició no de llei aprovada per unanimitat del
Ple del Parlament en sessió de dia 11 d'abril del 2000, de suport

1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport a
Nelson Mandela com a mediador en el conflicte, especialment

A)
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pel restabliment de l'Estat de Dret a Burundi
desmantellament dels camps de reagrupament forçat.

i

el
Ordre de Publicació
D)

2. El Parlament de les Illes Balears acorda transmetre el
contingut d'aquesta proposició no de llei al Govern de les Illes
Balears, així com al Govern de l'Estat espanyol, al Parlament
Europeu i al Consell de Seguretat de l'ONU.
Palma, a 21 de maig del 2000.
G.P. Popular.
G.P. Socialista.
G.P. PSM-Entesa Nacionalista.
G.P. d'Esquerra Unida i Ecologista.
G.P. Mixt.

A la Pregunta RGE núm. 1224/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
E)

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 1221/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 40 de 24 de març del 2000).

A la Pregunta RGE núm. 1225/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 1222/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 40 de 24 de març del 2000).

F)
A la Pregunta RGE núm. 1226/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

G)
A la Pregunta RGE núm. 1227/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 1223/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 1228/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
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General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.
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* Arnaldo Pomodoro, del 5 d'agost al 30 de setembre del 1999.
* Manolo Valdés, del 18 de gener al 20 de febrer del 2000.
* Àngel San Martín, del 9 de març al 2 d'abril del 2000.
* Vicenç Torres, del 6 al 30 d'abril del 2000.

Ordre de Publicació
I)

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

A la Pregunta RGE núm. 1229/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 40 de 24 de març del 2000).

Ordre de Publicació
N)

Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

A la Pregunta RGE núm. 1347/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
exposicions acollides a Sa Llonja. (BOPIB núm. 41 de 31 de
març del 2000).

Ordre de Publicació

Les exposicions acollides a Sa Llonja des del mes de juliol
del 1999 són: Pomodoro i Manolo Valdés.

J)
A la Pregunta RGE núm. 1230/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 1231/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Aquestes són mostres que no admeten itinerància; en el cas
de Pomodoro, la mostra és constituïda per escultures de gran
tamany i difícil manipulació per a la itinerància. Manolo Valdés
és una producció de la CAM (Caja de Ahorros del
Mediterráneo) que es trobava disponible només del 18 de gener
al 20 de febrer. L'exposició Trajectòries. Del 1970 al 2000, que
ara es presenta a Sa Llonja, des del dia 9 de març fins al 20
d'agost, mostra l'obra de sis artistes: Àngel San Martín, Vicenç
Torres, Ramon Canet, Pep Canyelles, Joan Bennàssar i Gerad
Matas.
Un cop finalitzada a Sa Llonja, se seleccionaran cinc obres
de cadascun d'ells per itinerar per les Illes i oferir a l'exterior.

Les exposicions que hem presentat a l'Espai Ramon Llull, de
més senzill muntatge i manipulació, s faran itinerar; així, Arts
Matemàtiques es presenta a Ciutadella del 15 al 31 de maig i al
Museu de Menorca tot el mes de juny.
L'exposició Reunió d'Absents, fotografies d'Oscar Puipkin
es durà al Museu de Menorca del 15 al 31 de maig i a Ciutadella
el mes de juny.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 1232/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 40 de 24 de març del 2000).

Ordre de Publicació
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació

O)
A la Pregunta RGE núm. 1348/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
exposicions a Sa Llonja. (BOPIB núm. 41 de 31 de març del
2000).

M)

Les exposicions acollides a Sa Llonja des del mes de juliol
del 1999 són: Pomodoro i Manolo Valdés.

A la Pregunta RGE núm. 1346/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
exposicions a Sa Llonja des del juliol del 1999. (BOPIB núm.
41 de 31 de març del 2000).

Aquestes són mostres que no admeten itinerància; en el cas
de Pomodoro, la mostra és constituïda per escultures de gran
tamany i difícil manipulació per a la itinerància. Manolo Valdés
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és una producció de la CAM (Caja de Ahorros del
Mediterráneo) que es trobava disponible només del 18 de gener
al 20 de febrer. L'exposició Trajectòries. Del 1970 al 2000, que
ara es presenta a Sa Llonja, des del dia 9 de març fins al 20
d'agost, mostra l'obra de sis artistes: Àngel San Martín, Vicenç
Torres, Ramon Canet, Pep Canyelles, Joan Bennàssar i Gerad
Matas.

places de personal a l'Arxiu del Regne de mallorca. (BOPIB
núm. 41 de 31 de març del 2000).
Per a l'any 2000 no s'han dotat noves places de personal a
l'Arxiu del Regne de Mallorca.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Un cop finalitzada a Sa Llonja, se seleccionaran cinc obres
de cadascun d'ells per itinerar per les Illes i oferir a l'exterior.
Ordre de Publicació
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació

T)
A la Pregunta RGE núm. 1353/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a noves
places de la biblioteca pública de Mallorca. (BOPIB núm. 41
de 31 de març del 2000).

P)
A la Pregunta RGE núm. 1349/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a noves
places de personal al Museu de Mallorca. (BOPIB núm. 41 de
31 de març del 2000).
Per a l'any 2000 no s'han dotat noves places de personal al
Museu de Mallorca.

Per a l'any 2000 no s'han dotat noves places de personal a
la Biblioteca Pública de Mallorca.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
Per a l'any 2000 no s'han dotat noves places de personal al
Museu de Mallorca.

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

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

Q)
A la Pregunta RGE núm. 1350/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a noves
places de personal al Museu de Menorca. (BOPIB núm. 41 de
31 de març del 2000).
Per a l'any 2000 no s'han dotat noves places de personal al
Museu de Menorca.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 1351/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a noves
places de personal al Museu d'Eivissa i Formentera. (BOPIB
núm. 41 de 31 de març del 2000).

U)
A la Pregunta RGE núm. 1354/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a noves
places de personal a la Biblioteca Pública de Menorca.
(BOPIB núm. 41 de 31 de març del 2000).
La Conselleria d'Educació i Cultura no ha contractat ningú,
però tenim coneixement que el Consorci del Castell de Sant
Carles ha contractat una auxiliar administrativa.
Les dates de l'auxiliar són:
Nom i llinatges: Maria Seguí Munar.
Data de la contractació: 01-01-2000.
Forma de contractació: contractació per serveis.
Durada del contracte: de l'1 de gener al 31 de desembre del 2000.
Salari: 2.007.554 pessetes.
El Govern de les Illes Balears aporta anualment una
quantitat al Consorci com a membre fundador.

Per a l'any 2000 no s'han dotat noves places de personal al
Museu d'Eivissa i Formentera.

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

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
Ordre de Publicació
V)
Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 1352/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a noves

A la Pregunta RGE núm. 1355/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a catàlegs
de la Biblioteca Pública de Mallorca. (BOPIB núm. 41 de 31
de març del 2000).
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Els catàlegs de què disposa la Biblioteca de Mallorca són:
* Manuals:
1. Fons antic: topogràfic (ús intern), diccionari, sis temàtica de
matèries (CDU).
2. Fons modern: topogràfic (ús intern), alfabètic d'autors i obres
anònimes, alfabètic de matèries, alfabètic de títols (obres
literàries), sistemàtic de matèries (CDU).
3. Secció local (monografies): topogràfic (ús intern), alfabètic
d'autors i obres anònimes, alfabètics de matèries, sistemàtic de
matèries (CDU), alfabètic de sèries.
4. Hemeroteca (publicacions seriades): topogràfic (ús intern),
alfabètic de títols, alfabètics de matèries, sistemàtic de matèries
(CDU), alfabètic d'editors locals, alfabètic d'impressors locals.
5. Material no lliure: vídeos i DVD.
* Automatitzats d'accés públic (OPACs): 4.
1- Impresos (publicats): Catàleg d'Incunables (1951), Inventari
de Manuscrits (1989) i Manuscrits LulAlians (1965).
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
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El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 1357/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
estructura orgànica de la Biblioteca Pública de Menorca.
(BOPIB núm. 41 de 31 de març del 2000).
L'est ructura orgànica de la Biblioteca Pública de Menorca
és la següent:
- Director.
- Dos tècnics, grup B (préstec interbibliotecari, informació
bibliogràfica).
- Tres auxiliars administratius (sala de lectura, sala infantil,
servei de préstec).
- Tres subalterns (servei de préstec, hemeroteca, ordenació,
vigilància, dipòsit de llibres, etc.).
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 1356/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a catàlegs
de la Biblioteca Pública de Menorca. (BOPIB núm. 41 de 31 de
març del 2000).
Els catàlegs de què disposa la Biblioteca de Maó són:
Catàleg General Informatitzat, Catàleg amb fitxes convencionals,
Butlletí de Novetats, Rebeca.On line, Catàleg web, Catàleg de
Miquel Roura i Pujol, Catàleg ColAlectiu del Patrimoni
Bibliogràfic.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 1357/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
estructura orgànica de la Biblioteca Pública de Mallorca.
(BOPIB núm. 41 de 31 de març del 2000).

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 1359/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
estructura orgànica de l'Arxiu Històric de Mallorca. (BOPIB
núm. 41 de 31 de març del 2000).
L'estructura orgànica de l'Arxiu Històric de Mallorca és la
següent:
- Àrea pública: servei als investigadors; ajudants facultatius,
administratius, auxiliars i personal subaltern.
- Àrea privada: direcció, secretaria i administració, organització
i descripció de documents, conservació i restauració; tècnics
facultatius i auxiliars.
- Àrea reservada: dipòsits documentals; tècnics i ajudants
facultatius, restauradors i personal subaltern.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

L'estructura orgànica de la Biblioteca Pública de Mallorca és
la següent:
- Director.
- Un tècnic, grup B (secció local, préstec interbibliotecari, fons
infantil-juvenil, informació bibliogràfica).
- Un tècnic, grup B (fons modern, informació bibliogràfica).
- Un administratiu (sala de lectura, servei de reprografia).
- Un auxiliar (secció infantil-juvenil).
- Dos auxiliars (secció de préstec).
- Un auxiliar (sala de lectura).
- Dos subalterns (servei de préstec, ordenació, vigilància,
correus, etc.).

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 1360/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a serveis de
la Biblioteca Pública de Mallorca. (BOPIB núm. 41 de 31 de
març del 2000).
Els serveis que presta la Biblioteca Pública de Mallorca són
els següents: informació i referència, préstec domiciliari infantil
i juvenil, préstec domiciliari adults, préstec interbibliotecari,
consulta a sala infantil-juvenil, consulta a sala lectura, consulta
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obres dipòsits i altres seccions, hemeroteca, reprografia,
dipòsit, visites individuals i colAlectives, Pregunte: Las
bibliotecas responden: servei en període de proves
promocionat pel Ministeri d'Educació i Cultura, que consisteix
a donar informació general a qui la solAliciti a la pàgina web
establerta per aquest servei.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 1361/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a serveis de
la Biblioteca Pública de Menorca. (BOPIB núm. 41 de 31 de
març del 2000).
Els serveis que presta la Biblioteca Pública de Menorca són
els següents: hemeroteca (sala de lectura i magatzem),
reprografia, audiovisuals (teletext, vídeo VHS, Vídeo Beta, Dvd,
cabals TV satèlAlit), xarxa d'ordinadors (Cdroms -5 llocs-,
Internet -4 llocs-, Opac -accés al catàleg:3 terminals), préstec
(llibres, vídeos, cdroms, dvds, eds, 20 exemplars), sala de
consulta, informació bibliogràfica, préstec interbibliotecari,
dipòsit, microfilm, biblioteca infantil (hemeroteca, audiovisuals,
ludoteca, préstec), sala d'actes (amb equip audiovisual,
megafonia, projector de vídeos, transparències, diapositives,
ordinador monopuesto), sala d'exposicions, visites guiades per
a grups, Pregunte: Las bibliotecas responden: servei en període
de proves promocionat pel Ministeri d'Educació i Cultura, que
consisteix a donar informació general a qui la solAliciti a la
pàgina web establerta per aquest servei.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 1362/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a serveis de
l'Arxiu Històric del Regne de Mallorca. (BOPIB núm. 41 de 31
de març del 2000).

contractat pel Consorci COFUC. (BOPIB núm. 41 de 31 de
març del 2000).
El personal que té contractat el Consorci per al foment de la
llengua catalana i la projecció exterior de la cultura de les Illes
Balears és el següent:
- Antoni Sansó Servera, gerent.
- Bernat Campins Llabrés, documentalista, llicenciat en Filosofia
i Lletres.
- Lluc Matas Ferriol, assessor centre d'autoaprenentatge,
llicenciat.
- Joana F. Mulet Pujol, administrativa.
- Ma Rosa Campomar Veny, responsable de premsa.
- Bàrbara Torres Serra, tècnica de planificació i assessorament
lingüístic, llicenciada.
- Joan Albert Villaverde Vidal, tècnic de planificació i assessor
lingüístic, llicenciat.
M a Assumpció Guerris Tortella, tècnica de planificació i
assessora lingüística, llicenciada.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 2402/00, de quatre diputats membres de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença
de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 31 de maig del 2000, admeté a tràmit l'escrit de
r eferència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Educació i Cultura, davant la Comissió
de
Cultura, Educació i Esports, per tal de celebrar una sessió
informativa sobre el Pla de Formació del Professorat.

Els serveis que presta l'Arxiu Històric del Regne de Mallorca
són els següents: servei de documentació en la sala de lectura,
biblioteca auxiliar: consulta de llibres, revistes i fullets, servei
de reprografia de documents, llibres, revistes i fullets (fotocòpia
i microfilm), consultes per correspondència, servei de difusió
cultural a través de l'exposició miscelAlània permanent i taller de
restauració.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 1363/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a personal

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 2403/00, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Assumptes Socials, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Sanitat.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 31 de maig del 2000, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra.
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Consellera de Sanitat, davant la Comissió
d'Assumptes
Socials, per tal de celebrar una sessió informativa sobre la
política assistencial i farmacèutica.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)

C)
RGE núm. 2404/00, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Ordenació Territorial, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença
urgent de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 31 de maig del 2000, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença urgent de l'Hble.
Sr. Conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,
davant de la Comissió d'Ordenació Territorial, per tal de
celebrar una sessió informativa sobre les actuacions que es
fan per tal de redactar projectes de desdoblament de les
carreteres de Manacor, Alcúdia i Peguera-Andratx.
Així mateix, d'acord amb l'establert en la resolució de
Presidència, reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a la tramitació de les iniciatives parlamentàries
no legislatives, situar la solAlicitud de compareixença al
davant de les iniciatives del mateix tipus que el Grup
Parlamentari Popular tengui a la mateixa comissió.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a ampliació del termini d'esmenes al Projecte de
llei RGE núm. 1094/00, de modificació de la LLei 9/1998, de
14 de desembre, dels consells escolars de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 31 de maig del 2000, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2371/00, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual se solAlicita ampliació del termini
d'esmenes al projecte de referència, publicat al BO PIB núm.
47, de 19 de maig del 2000. Aquest termini finalitzarà dia 23
d'agost d'enguany, a les 14 hores.

Relativa a Plec de clàusules administratives del concurs,
per procediment obert i tramitació ordinària de l'adjudicació
de les obres de les façanes per a la rehabilitació de l'edifici
administratiuu del Parlament de les Illes Balears.

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
La Mesa de la Cambra, en sessió celebrada dia 24 de maig
del 2000, acordà d'aprovar el Plec de Clàusules Administratives
del concurs, per procediment obert i tramitació ordinària de
l'adjudicació de les obres de les façanes per a la rehabilitació de
l'edifici administratiu del Parlament de les Illes Balears, situat als
carrers Palau Reial, Victòria i Conquistador de Palma de
Mallorca, per la qual cosa se sotmet a informació pública el
referit plec, a la seu del Parlament de les Illes Balears, per un
termini de vuit dies hàbils, comptadors des de la publicació
d'aquest anunci en el BOCAIB durant els quals es podrà
examinar, per si s'hi han de presentar reclamacions.
Simultàniament, se n'anuncia la licitació, tot i que s'ajornarà
-si fos necessari- en el cas que es presentin reclamacions a
l'esmentat plec de clàusules.
1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de les Illes Balears.
Núm. expedient: 3/2000.
2. Objecte del contracte
Tipus de contracte: Obres.
Descripció de l'objecte: Execució de les obres de les
façanes per a la rehabilitació de l'edifici administratiu
del Parlament de les Illes Balears, situat als carrers
Palau Reial, Victòria i Conquistador de Palma de
Mallorca i catalogat com a històrico-monumental per
l'Ajuntament de Palma de Mallorca.
3. Tramitació
Ordinària.
Procediment obert.
Forma d'adjudicació: Concurs.
4. Pressupost base de licitació
Import total: 65.684.971,- PTA, IVA inclòs.
5. Termini d'execució
Cinc mesos.
6. Garantia
La fiança provisional n'és de 1.313.700,- PTA.
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7. Obtenció d'informació i documents
Departament dels Serveis Tècnics i Departament dels
Serveis Econòmics del Parlament, carrer Conquistador,
núm. 11, de Palma de Mallorca. Hi haurà còpies de
plànols, projecte i Plec de Clàusules a Impresrapit,
carrer Baró Santa Maria del Sepulcre, núm. 7 de Palma
de Mallorca.

Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convoca concurs pel
sistema de lliure designació per a cobrir la plaça vacant a la
plantilla del Parlament de les Illes Balears de Cap de Recursos
Humans, d'acord amb les següents
BASES
Primera. Objecte de la convocatòria.

8. Classificació del contractista
GRUP SUBGRUP
C
4, 5
K
7
CATEGORIA: e).
9. Presentació de proposicions
S'hauran de presentar en el Registre de l'Oficialia
Major del Parlament de les Illes Balears, carrer
Conquistador, núm. 11, de Palma de Mallorca, des de
les nou a les catorze hores, o es podran enviar per
correu, en ambdós casos, durant els vint-i-sis dies
naturals següents al de la publicació d'aquest anunci
al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
10. Obertura de proposicions
Tendrà lloc a la Seu del Parlament de les Illes Balears,
carrer Conquistador, núm. 11 de Palma de Mallorca, a
les 10 hores del segon dia hàbil següent al de la
finalització del termini de presentació de proposicions.
En el cas que hi hagués proposicions trameses per
correu, amb els requisits pertinents i que alguna no
hagués arribat a la finalització d'aquell termini,
l'obertura s'ajornarà deu dies naturals.
Si el dia fixat per a l'obertura coincidia amb un
dissabte, es realitzarà el següent dia hàbil, i també
s'ajornarà al dia hàbil següent si el dia de l'obertura hi
havia convocada una sessió plenària de la Cambra.
11. Documents que han de presentar els licitadors
Els que figuren en el plec de clàusules administ ratives
particulars que regeixen la present contractació.
Les despeses
l'adjudicatari.

d'aquest anunci aniran a càrrec de

Palma, a 29 de maig del 2000
El Lletrat Oficial Major:
Joan Ferrer i Cánaves.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a convocatòria del concurs pel sistema de
lliure designació per cobrir la plaça vacant a la plantilla del
Parlament de les Illes Balears de Cap de Recursos Humans.
El President del Parlament, en compliment de l'acord
adoptat per la Mesa a la reunió de dia 31 de maig del 2000,
conformement amb el que disposen els articles 2 i 3 de l'Estatut
de Personal del Parlament de les Illes Balears, i els articles 2.3 i
58 de la Llei 2/1989, del 22 de febrer, de la Funció Pública de la

L'objecte d'aquesta convocatòria és el proveïment de
la plaça que actualment resta vacant a la relació de llocs de
treball i que és dotada pressupostàriament, que es detalla a
continuació:
1- Plaça: Cap de Recursos Humans.
2- Cos: Tècnics o Administratius.
3- Grup: A/B.
4- Nivell: 26
5- Complement Específic: 2.565.156 pessetes anuals.
Segona. Provisió.
La resolució de la present convocatòria i la cobertura
d'aquesta plaça es realitzarà pel sistema de lliure designació.
Tercera. Requisits.
3-1.- Podran participar-hi tots els funcionaris del Parlament de
les Illes Balears del cossos de funcionaris pertanyents als
grups A o B, 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.
3-2.-En relació amb els 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
C.A.I.B. (Decret 33/1994, del 28 de març) i al Decret 122/1997, del
3 d'octubre, de la Conselleria de la Funció Pública de la C.A.I.B.,
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'Administració de la
C.A.I.B.
Quarta. Instàncies i documentació.
4-1.- El termini per a 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.
4-2.- Les instàncies, d'acord amb el model que figura a l'annex
I, s'hauran de presentar al registre de l'Oficialia Major de la
Cambra.
4-3.- Juntament amb la instància, els aspirants hauran de
presentar, un escrit on faran constar els mèrits que estimin
pertinents i la certificació acreditativa de l'antiguitat com a
funcionari de carrera del Parlament de les Illes Balears i de la
seva situació administrativa.
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4-4.- L'Oficialia Major elevarà a la Mesa la relació definitiva dels
aspirants presentats que reuneixin les condicions requerides
juntament amb els escrits on consten el mèrits alAlegats pels
aspirants i les certificacions solAlicitades a l'apartat 4-3
d'aquestes bases. La Mesa, estudiada la documentació
presentada, farà publica la relació definitiva d'aspirants que
compleixin els requisits exigits.
4-5.- L'Oficial Major realitzarà les funcions de Secretari, en tot
allò referent a notificacions, convocatòries, redacció d'actes, i
en general amb totes les funcions que corresponguin al
Secretari en les comissions tècniques de valoració.
Cinquena. Resolució de la convocatòria.
5-1.- El termini màxim per a la resolució del present concurs pel
sistema de lliure designació serà d'un mes comptador des del
dia en que finalitzi el termini de presentació d'instàncies.
5-2.- La Mesa del Parlament de les Illes Balears elegirà d'entre
els aspirants presentats l'aspirant que es consideri més adient
p er a ocupar la plaça de Cap de Recursos Humans. Es valorarà
preferentment l'experiència en matèria de gestió de pers o n a l i
recursos humans a l'Administració Pública. La Mesa es reserva
la possibilitat de declarar deserta la plaça.
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Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a la Ley 4/1999, del 13 de enero de
1999, que modifica l'anterior, i a la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
ANNEX I. Model d'instància
Ella funcionari/ària del cos ......, del grup ...., Sr./Sra.
.............., amb DNI núm. ........ i NRP núm. ......, que actualment
ocupa la plaça de ........, que es troba en 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. ...... de data ........, i que per
tant,
SOLALICITA: esser admès/esa a participar al concurs
pel sistema de lliure designació convocat per cobrir la plaça
vacant de Cap de Recursos Humans del Parlament d eles Illes
Balears.
Per la qual cosa s'adjunten l'escrit amb els mèrits
alAlegats i la certificació acreditativa de la meva antiguitat com
a funcionari de carrera del Parlament de les Illes Balears i de la
situació administrativa en la qual estic actualment.

5-3.- La Mesa, si ho estima oportú, es reservarà la facultat de
celebrar entrevistes personals amb els aspirants i de solAlicitar
la presentació dels documents i certificacions oficials dels
mèrits alAlegats per aquests.

A la seu del Parlament, a ....d ... del 2000.
Signatura.
Molt Hble. Sr. President del Parlament de les Illes Balears.

Sisena. Notificació i presa de possessió.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 31 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

6-1.- Es notificarà a l'aspirant seleccionat la resolució de la
Presidència amb el nomenament corresponent com Cap de
Recursos Humans, tot d'acord amb l'aprovat per la Mesa, i es
publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
6-2.- El termini de presa de possessió serà de tres dies hàbils
des del dia següent al del cessament al lloc de treball que
ocupava l'aspirant seleccionat, i aquest s'efectuarà dins els tres
dies hàbils següents a la publicació de la resolució del
nomenament al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
6.3.- En el supòsit que el concurs es declaràs desert per la
Mesa, aquest acord es publicarà també en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
Setena. Altres disposicions.
7-1.- 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 C.A.I.B., 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.

Ordre de Publicació
C)
Relativa a convocatòria del concurs pel sistema de
lliure designació per cobrir la plaça vacant a la plantilla del
Parlament de les Illes Balears d'Assessor Tècnic.
El President del Parlament, en compliment de l'acord
adoptat per la Mesa a la reunió celebrada dia 31 de maig del
2000, conformement amb el disposat als articles 2 i 3 de l'Estatut
de Personal del Parlament de les Illes Balears, i als articles 2.3 i
58 de la Llei 2/1989, del 22 de febrer, de la Funció Pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convoca concurs pel
sistema de lliure designació per cobrir la plaça vacant a la
plantilla del Parlament de les Illes Balears d'Assessor Tècnic,
d'acord amb les següents bases:
BASES
Primera. Objecte de la convocatòria.

7-2.- La present convocatòria, les seves bases, i els actes
administratius que se'n derivin, podran esser impugnats pels
interessats en els terminis i forma prevists a la Ley 30/1992, del
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

L'objecte d'aquesta convocatòria és el proveïment de
la plaça que actualment resta vacant a la relació de llocs de
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treball i que està dotada pressupostàriament, que a continuació
es detalla:
1. Plaça: Assessor Tècnic.
2. Cos: Tècnic o Administratiu.
3. Grup: A o B.
4.Nivell: 26
5.Complement Específic: 213.763 pessetes mensuals.
6. Localització: Parlament de les Illes Balears.

4-5.- L'Oficial Major realitzarà les funcions de Secretari, en tot
allò referent a notificacions, convocatòries, redacció d'actes, i
en general amb totes les funcions que corresponguin al
Secretari en les comissions tècniques de valoració.
Cinquena. Resolució de la convocatòria.
5-1.- El termini màxim per a la resolució del present concurs pel
sistema de lliure designació serà d'un mes comptador des del
dia en que finalitzi el termini de presentació d'instàncies.

Segona. Provisió.
La resolució de la present convocatòria i la provisió
d'aquesta plaça es realitzarà pel sistema de lliure designació.
Tercera. Requisits.
3-1.- Podran participar-hi tots els funcionaris del Parlament de
les Illes Balears del cossos de funcionaris pertanyents als
grups A o B, 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.
3-2.-En relació amb els 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 en el
Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la
C.A.I.B. (Decret 33/1994, del 28 de març) i al Decret 122/1997, del
3 d'octubre, de la Conselleria de la Funció Pública de la C.A.I.B.,
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'Administració de la
C.A.I.B.
Quarta. Instàncies i documentació.
4-1.- El termini per a 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.

5-2.- La Mesa del Parlament de les Illes Balears elegirà d'entre
els aspirants presentats el candidat que es consideri més adient
per ocupar la plaça d'Assessor Tècnic. Si cap d'aquests, a
judici de la M esa, reuneix les característiques i condicions
requerides per a desenvolupar les funcions pròpies de la plaça,
es declararà deserta la convocatòria.
5-3.- La Mesa, si ho estima oportú, es reservarà la facultat de
realitzar entrevistes personals amb els aspirants i de solAlicitar,
la presentació dels documents i certificacions oficials dels
mèrits alAlegats per aquests.
Sisena. Notificació i pres de possessió.
6-1.- Es notificarà a l'aspirant seleccionat la resolució de la
Presidència amb el nomenament corresponent com Assessor
Tècnic, tot d'acord amb l'aprovat per la Mesa, i es publicarà al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
6-2.- El termini de presa de possessió serà de tres dies hàbils
des del dia següent al del cessament al lloc de treball que
ocupava l'aspirant seleccionat, i aquest s'efectuarà dins els tres
dies hàbils següents a la publicació de la resolució del
nomenament al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
6.3.- En el supòsit que el concurs es declaràs desert per la
Mesa, aquest acord es publicarà també en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
Setena. Altres disposicions.

4-2.- Les instàncies, d'acord amb el model que figura a l'annex
I, s'hauran de presentar al registre de l'Oficialia Major de la
Cambra.
4-3.- Juntament amb la instància, els candidats hauran de
presentar un escrit on faran constar els mèrits que estimin
pertinent d'adduir, entre els quals es valorarà especialment la
possessió de la llicenciatura en Dret, i la certificació acreditativa
de l'antiguitat com a funcionari de carrera del Parlament de les
Illes Balears, que també es valorarà com a mèrit, i de la seva
situació administrativa.
4-4.- L'Oficialia Major elevarà a la Mesa la relació dels aspirant s
p resentats juntament amb els escrits on consten el mèrits
alAlegats pels aspirants i les certificacions solAlicitades a l'apartat
4-3 d'aquestes bases. La Mesa, estudiada la documentació
presentada, farà publica la relació definitiva d'aspirants que
compleixin els requisits exigits.

7-1.- 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 C.A.I.B., 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.
7-2.- La present convocatòria, les seves bases, i els actes
administratius que se'n derivin, podran esser impugnats pels
interessats en els terminis i forma previstes a La Ley 30/1992,
del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común i a La Ley 4/1999, del 13 de enero de
1999 que modifica l'anterior i a La Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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ANNEX I. Model d'instància.
El/la funcionari/ària del cos ..... del grup ..... Sr./Sra. .....,
amb DNI núm. ..... i NRP núm. ....., que actualment ocupa la
plaça de ....., que es troba en 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. ..... de data ....., i, per tant,
SOL.LICITA: esser admès/esa a participar al concurs
pel sistema de lliure designació convocat per a cobrir la plaça
vacant d'Assessor Tècnic.
Per la qual cosa, s'adjunten l'escrit amb els mèrits
alAlegats i la certificació acreditativa de la meva antiguitat com
a funcionari de carrera del Parlament de les Illes Balears i de la
situació administrativa en la qual estic actualment.
A la seu del Parlament, a ... d ..... del 2000.
Signatura.
Molt Hble. Sr. President del Parlament de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 31 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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