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A)

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 20 de setembre del 2000, d'acord amb el que disposa
l'article 112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 3402/00, de creació del ColA legi
Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris dispos en
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al
projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.
Aquest termini finalitzarà dia 10 d'octubre del 2000, a les 14
hores.
Palma, a 20 de setembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de 8 de
setembre del 2000, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

1. Aprovació del Projecte de llei de creació del ColA legi
Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears.
A proposta del conseller de Presidència, el Consell de
Govern adopta el següent acord:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei de creació del ColA legi
Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears.
Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 112 del Reglament de la Cambra, el Projecte de llei de
creació del ColA legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes
Balears.
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 8 de setembre del 2000.
El secretari del Consell de Govern.
vistiplau, el president.

Projecte de llei de creació del Col A legi Oficial de
Fisioterapeutes de les Illes Balears
Exposició de motius.
L’article 11.15 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
d'acord amb la redacció que li dóna la Llei orgànica 3/1999, de
8 de gener, disposa que corresponen a la comunitat autònoma
de les Illes Balears les competències de desplegament legislatiu
i d’execució en matèria de corporacions de dret públic
representatives d’interessos econòmics i professionals, que
s'han d'exercitar dins el marc de la legislació bàsica de l’Estat.
Desplegant aquest precepte s’aprovà la Llei 10/1998, de 14
de desembre, de colA legis professionals de les Illes Balears.
D'acord amb l’article 3 de la
colA legis professionals s'ha de fer
iniciativa legislativa la poden
professionals interessats. Aquesta
per la Delegació de l'Associació
a Balears.

llei esmentada, la creació de
per llei i la proposta de la
instar la majoria dels
iniciativa ha estat realitzada
Espanyola de Fisioterapeutes

La professió de fisioterapeuta s’ha consolidat com una
professió independent des de la creació de les escoles
universitàries de fisioteràpia, desvinculades pel Reial decret
2965/1980, de 12 de desembre, de les escoles de diplomats en
infermeria, dins les quals s’impartia com a especialitat.
L’Ordre ministerial d’Educació i Ciència de 28 de maig de
1986, homologà les diferents titulacions que habilitaven per a
la pràctica de la fisioteràpia i donà la concepció unitària a les
atribucions professionals dels fisioterapeutes.
En els darrers anys la professió de fisioterapeuta ha adquirit
unes competències específiques que l’han diferenciada d’altres
colA lectius professionals sanitaris. Així doncs, es considera
oportuna i necessària la creació d’un colA legi professional que
integri els professionals que, amb la titulació suficient,
desenvolupin les funcions de fisioterapeutes i coadjuvi en
l’avanç de la millora de la sanitat a l’àmbit de les Illes Balears.
Article 1
Es crea el ColA legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes
Balears com una corporació de dret públic amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves
finalitats.
L'estructura interna i el funcionament han de ser
democràtics i s'ha de regir, en les seves actuacions, per la
normativa bàsica estatal en matèria de colA legis professionals,
per la normativa autonòmica que la desplegui legal o
reglamentàriament; per aquesta Llei de creació, pels seus propis
estatuts, per la resta de normativa interna i totes aquelles que
li siguin d'aplicació general o subsidiària.
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Article 2

Disposició final

El ColA legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears
agrupa als qui tenen la titulació de diplomat en Fisioteràpia,
d’acord amb el Reial decret 2965/1980,de 12 de desembre, i amb
les normes que el despleguen, els professionals que tenen
reconeguda l'especialitat de fisioteràpia en virtut del Decret de
26 de juliol de 1957 i els professionals habilitats amb anterioritat
a la promulgació del decret esmentat per a l’exercici de la
fisioteràpia.

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 8 de setembre del 2000.
El conseller de Presidència:
Antoni Garcías i Coll.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

Article 3
L’àmbit territorial del ColA legi és el de les Illes Balears.
Disposició transitòria primera
La Delegació de l'Associació Espanyola de Fisioterapeutes
a Balears, en el termini de sis mesos comptadors des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha d’aprovar uns estatuts
provisionals del ColA legi que regulin:
a) Els requisits per a l’adquisició de la condició de
colA legiat, condició que permetrà participar a l'Assemblea
Constituent del ColA legi.
b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l’Assemblea Constituent, la qual es publicarà en el Butlletí
O ficial de les Illes Balears i en els diaris de major difusió
d'aquesta comunitat.
Disposició transitòria segona
Correspon a l’Assemblea Constituent:
a) Aprovar, si n'és el cas, la gestió dels responsables de la
Delegació de l'Associació Espanyola de Fisioterapeutes a
Balears.
b) Aprovar els estatuts definitius del ColA legi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs
corresponents als òrgans colA legiats.
Disposició transitòria tercera
Els estatuts definitius, una vegada aprovats, juntament amb
la certificació de l’acta de l’Assemblea Constituent, s'han de
remetre a l’òrgan competent de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, als efectes que se'n pronunciï
sobre la legalitat i n'ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
Disposició transitòria quarta
El ColA legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears
obtendrà la capacitat plena d’obrar des de la constitució dels
seus òrgans de govern.

3.10. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 3450/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a auditories
contractades durant el primer any de Govern. (Mesa de 20 de
setembre del 2000).
RGE núm. 3451/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis
signats amb el Govern de les Illes Balears per donar suport al
Carnet Jove. (Mesa de 20 de setembre del 2000).
RGE núm. 3452/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nous
usuaris del Carnet Jove. (Mesa de 20 de setembre del 2000).
RGE núm. 3456/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost total
del concurs Art Jove 2000. (Mesa de 20 de setembre del
2000).
RGE núm. 3457/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
incorporacions d'instalA lacions a la xarxa XIB. (Mesa de 20
de setembre del 2000).
RGE núm. 3458/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
incorporacions d'instalA lacions a la xarxa XIB. (Mesa de 20
de setembre del 2000).
RGE núm. 3459/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
incorporacions d'ins talA lacions a la xarxa XIB. (Mesa de 20
de setembre del 2000).
RGE núm. 3460/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
incorporacions d'instalA lacions a la xarxa XIB. (Mesa de 20
de setembre del 2000).
RGE núm. 3461/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de la
campanya d'activitats de la Direcció General de Joventut de
l'any 2000. (Mesa de 20 de setembre del 2000).
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Palma, a 11 de setembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

RGE núm. 3462/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament
de la Sra. Pilar Mir. (Mesa de 20 de setembre del 2000).
RGE núm. 3463/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni P a s t o r i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a
entitats dedicades a la promoció i protecció de la família.
(Mesa de 20 de setembre del 2000).
RGE núm. 3464/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
conclusions de la Direcció General de Relacions
Institucionals en relació amb la visita a les cases balears a
l'Argentina. (Mesa de 20 de setembre del 2000).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solA licitud de resposta escrita.
Quin és el nombre dels nous usuaris del Carnet Jove fins al
dia d'avui?

RGE núm. 3465/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
conclusions de la Direcció General de Cultura en relació amb
la visita a les cases balears a l'Argentina. (Mesa de 20 de
setembre del 2000).

Palma, a 11 de setembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 3466/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
compromisos assolits pel Govern en la seva visita a les cases
balears a l'Argentina. (Mesa de 20 de setembre del 2000).
RGE núm. 3467/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla
gerontològic. (Mesa de 20 de setembre del 2000).

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 solA licitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost total del concurs Art Jove 2000?

Palma, a 20 de setembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Palma, a 11 de setembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 solA licitud de resposta escrita.
Quantes auditories s'han contractat durant el primer any de
govern del pacte de progrés? A quines conselleries o empreses
públiques afecten, tipus d'adjudicació i import.
Palma, a 6 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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 solA licitud de resposta escrita.
Després d'haver anunciat que s'estaven estudiant les
possibles incorporacions de noves instal A lacions a l'illa
d'Eivissa, quines són les instalA lacions que incorporarà la XIB
a la seva xarxa?
Palma, a 11 de setembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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 solA licitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de comerços que han signat el conveni
de colA laboració amb el Govern per donar suport al Carnet
Jove?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solA licitud de resposta escrita.
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Després d'haver anunciat que s'estaven estudiant les
possibles incorporacions de noves instal A lacions a l'illa de
Formentera, quines són les instalA lacions que incorporarà la
XIB a la seva xarxa?
Palma, a 11 de setembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solA licitud de resposta escrita.
Per quins motius l'Institut de la Dona ha decidit prescindir
dels serveis de la Sra. Pilar Mir?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 11 de setembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotas ignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solA licitud de resposta escrita.
Després d'haver anunciat que s'estaven estudiant les
possibles incorporacions de noves instalA lacions a l'illa de
Mallorca, quines són les instalA lacions que incorporarà la XIB
a la seva xarxa?
Palma, a 11 de setembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solA licitud de resposta escrita.
Quines ajudes i subvencions s'han donat per part del
Govern a les entitats dedicades a la promoció i protecció de la
família?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 11 de setembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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 solA licitud de resposta escrita.

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

Després d'haver anunciat que s'estaven estudiant les
possibles incorporacions de noves instalA lacions a l'illa de
Menorca, quines són les instalA lacions que incorporarà la XIB
a la seva xarxa?
Palma, a 11 de setembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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 solA licitud de resposta escrita.
Quines són les conclusions de la Direcció General de
Relacions Institucionals en relació amb la seva visita, el mes de
juliol, a les cases balears a l'Argentina?
Palma, a 11 de setembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solA licitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost total de la campanya d'activitats de la
Direcció General de Joventut de l'any 2000?
Palma, a 11 de setembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solA licitud de resposta escrita.
Quines són les conclusions de la Direcció General de
Cultura en relació a la seva visita, el mes de juliol, a les cases
balears a l'Argentina?
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Palma, a 11 de setembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solA licitud de resposta escrita.
Quins compromisos ha assolit el Govern a la seva visita a
les cases balears a l'Argentina el passat mes de juliol?
Palma, a 11 de setembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solA licitud de resposta escrita.
Ha encarregat el Govern de les Illes Balears la redacció del
nou pla gerontològic o pla per a persones majors?
En cas afirmatiu, qui serà l'encarregat de la seva redacció?
Quin serà el cost del projecte?
Palma, a 14 de setembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.11. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 3428/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació de les bases de la concessió d'ajudes per a la
realització d'estudis universitaris. (Ratificació de l'admissió
feta per la Presidència. Mesa de 20 de setembre del 2000).
RGE núm. 3429/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció
de professors interins. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 20 de setembre del 2000).
RGE núm. 3431/00, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llocs d'interès comunitari. (Ratificació de l'admissió feta per
la Presidència. Mesa de 20 de setembre del 2000).
RGE núm. 3432/00, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
període d'informació pública en relació amb els LIC.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 20
de setembre del 2000).
RGE núm. 3433/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oferta
turística ilA legal. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 20 de setembre del 2000).
RGE núm. 3434/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions del conseller de Turisme en relació als hotelers.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 20
de setembre del 2000).
RGE núm. 3435/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord del
Consell de Govern habilitant els consells insulars per
adoptar normes territorials cautelars. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 20 de setembre del
2000).
RGE núm. 3436/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a remissió de
la nota jurídica elaborada pel MAP en relació als consells
insulars al Consell Consultiu. (Ratificació de l'admissió feta
per la Presidència. Mesa de 20 de setembre del 2000).

Ordre de Publicació
RGE núm. 3424/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes de la
norma urbanística. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 20 de setembre del 2000).

RGE núm. 3437/00, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennassar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunions del Consell Balear de Consum. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 20 de setembre del
2000).

RGE núm. 3426/00, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llet fresca
del dia. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 20 de setembre del 2000).

RGE núm. 3438/00, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennassar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
audiència a la FEPAE. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 20 de setembre del 2000).

RGE núm. 3427/00, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rotonda
a la carretera C 713. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 20 de setembre del 2000).

RGE núm. 3439/00, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennassar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
audiència a l'associació de viudes. (Ratificació de l'admissió
feta per la Presidència. Mesa de 20 de setembre del 2000).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 3497/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a urbanització
del Pouet de Talamanca a Eivissa. (Mesa de 20 de setembre
del 2000).
Palma, a 20 de setembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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 solA licitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el conseller d'Educació i Cultura modificar a properes
convocatòries les bases per a la concessió d'ajudes per a la
realització d'estudis universitaris amb la finalitat d'evitar la
discriminació dels alumnes que estudien a universitats privades
o centres que hi són adscrits?

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 solA licitud de resposta oral davant Ple.
En què es basa el Govern de les Illes Balears per dir que la
norma urbanística ha evitat la construcció de 34.593 cases?

Palma, a 7 de setembre del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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

Palma, a 12 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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 solA licitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions pensa dur a terme el Govern per reduir el
percentatge de professors interins?

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Agricultura i Pesca la
pregunta següent amb solA licitud de resposta oral davant Ple.
Quin és el grau d'acompliment per part del Govern de les
Illes Balears de l'acord pres pel Parlament de les Illes Balears
referent al foment del consum de llet fresca del dia?
Palma, a 6 de setembre del 2000.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 6 de setembre del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solA licitud de resposta oral davant Ple.
Quins són els llocs d'interès comunitari (LIC), aprovats pel
Consell de Govern i remesos al Ministeri de Medi Ambient per
tal de ser inclosos a la xarxa Natura 2000?

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports la pregunta següent amb sol A licitud de resposta
oral davant Ple.

Palma, a 8 de setembre del 2000.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Pensa el Govern de les Illes Balears pressupostar per a
l'exercici 2001 la construcció d'una rotonda a la carretera C 713
a l'encreuament de direcció a Sa Pobla i les coves de Campanet?
Palma, a 6 de setembre del 2000.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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 solA licitud de resposta oral davant Ple.
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Pensa el Govern de les Illes Balears obrir un període
d'informació pública als propietaris afectats en relació amb els
LIC?
Palma, a 8 de setembre del 2000.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solA licitud de resposta oral davant Ple.
Ha remès el Govern de les Illes Balears la nota jurídica
elaborada pel Ministeri d'Administracions Públiques en relació
amb els consells insulars al Consell Consultiu 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 solA licitud de resposta oral davant Ple.
En quines dades es fonamenta el conseller de Turisme per
afirmar que quasi la meitat de l'oferta turística ilA legal
corresponen als mateixos empresaris hotelers?

Palma, a 11 de setembre del 2000.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

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

Palma, a 6 de setembre del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solA licitud de resposta oral davant Ple.
Atès que el Consell Balear de Consum s'ha de reunir dos
cops a l'any, per què no s'ha reunit des que es va constituir?

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solA licitud de resposta oral davant Ple.
Què volia dir exactament l'Hble. Sr. Conseller de Turisme
quan va afirmar als mitjans de comunicació que aquells hotelers
que paguessin la quota per impugnar l'anomenada ecotaxa
haurien de tenir present que es posaven en contra del Govern?
Palma, a 6 de setembre del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

Palma, a 11 de setembre del 2000.
La diputada:
Francisca Bennassar i Tous.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solA licitud de resposta oral davant Ple.
Per què el president del Govern no ha volgut rebre la
FEPAE?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 11 de setembre del 2000.
La diputada:
Francisca Bennassar i Tous.

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 solA licitud de resposta oral davant Ple.
Per quin motiu l'acord del Consell de Govern que habilitava
els consells insulars per adoptar normes territorials cautelars es
va adoptar amb posterioritat a l'aprovació del PGOU de Calvià
per part de la Comissió Insular d'Urbanisme del Consell Insular
de Mallorca?
Palma, a 6 de setembre del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solA licitud de resposta oral davant Ple.
P er què el president del Govern no ha volgut rebre
l'associació de Viudes?
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Palma, a 11 de setembre del 2000.
La diputada:
Francisca Bennassar i Tous.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solA licitud de resposta oral davant Ple.
En relació a l'acord del Consell de Govern que delegava en
els consells insulars la facultat de dictar normes cautelars a
compte dels futurs plans territorials, d'acord amb el que preveia
la disposició addicional 18a de la Llei 6/1999, de directrius
d'ordenació del territori, quina és l'opinió del president de les
Illes Balears sobre la situació actual de la urbanització del Pouet
de Talamanca a Eivissa, presumptament afectada per la norma
territorial cautelar aprovada pel consell pitiús?
Palma, a 15 de setembre del 2000.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3407/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a ordenació de l'ús d'aparells de generació elèctrica per part
dels particulars. (Mesa de 20 de setembre del 2000).
RGE núm. 3408/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a desenvolupament de la llei estatal 54/1997, de 27 de
novembre, de la regulació del sector elèctric. (Mesa de 20 de
setembre del 2000).
RGE núm. 3501/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a obres d'art als museus de les Illes
Balears. (Mesa de 20 de setembre del 2000).
RGE núm. 3502/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a l'hospital Son Llàtzer. (Mesa de 20
de setembre del 2000).
Palma, a 20 de setembre 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 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
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Les recents inestabilitats de subministrament elèctric que
han patit les empreses i els particulars de les Illes Balears han
fet augmentar l’adquisició de petits grups electrògens per molts
d’ells, a més a més de fer-los plantejar la conveniència
d’instalA lar equips d’autoconsum i, si cal, entrar dins l’àmbit de
la cogeneració.
L’administració no pot entrar a regular el lliure comerç dels
béns de consum com són els grups electrògens domèstics, en
tot cas ha de procurar posar les mesures pertinents perquè no
sigui necessari que proliferin els aparells electrògens, amb el
seu impacte mediambiental, mitjançant una política que
garanteixi el subministrament i faci inútil la inversió en sistemes
d’emergència, i per tant temporals, d’aquesta magnitud.
Un altre tema és el d’instalA lacions electrògenes de major
producció i destinades de manera permanent a l’autoconsum
amb possibilitat de ser una font d’energia a incorporar al
sistema elèctric de les Illes Balears, especialment quan les seves
peculiaritats fan augment ar molt la probabilitat de talls del
subministrament.
De fet, l’avanç de l’autoconsum en el sector elèctric
presenta alguns avantatges que no es poden obviar, com són
l’adequació de la demanda a la producció evitant grans
instalA lacions d’elevat impacte ambiental, la possibilitat de
subministrament sense haver de preveure torres ni cables i la
d’obrir un nou horitzó dins el món empresarial i, per tant,
laboral.
Davant aquests avantatges, sens dubte pot resultar
totalment negatiu que no es regulin adequadament aspectes
tècnics que han de reunir les plantes d’autoconsum,
especialment els efectes sobre el medi ambient.
Donada la singularitat del nostre territori, la cogeneració
seria fins i tot una opció a fomentar mitjançant una línia de
subvencions o de crèdits subvencionats, sempre que
reglamentàriament es determinin d’una manera clara quins tipus
de generadors es poden adquirir amb ells, discriminant
positivament els de menor índex de contaminació (fums,
emissions, renous, impacte...)
Per tot això, el Grup Parlamentari Mixt presenta la següent
proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, d’acord amb les seves competències, elabori,
dins un termini d’un any, una llei de regulació de la cogeneració
que inclogui, entre d’altres aspectes, els criteris tècnics de les
instalA lacions i estableixi una línia d’ajudes econòmiques per tal
d’incentivar la cogeneració elèctrica i tèrmica.
Palma, a 12 de setembre del 2000.
El diputat:
Miquel Nadal i Buades.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

extrapeninsulars. Tant l’article 25 com el 16 remeten les
possibilitats al desenvolupament de l’article 12.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
El Parlament de l’Estat espanyol va aprovar la Llei 54/1997,
de 27 de novembre, de regulació del sector elèctric.
A l’exposició de motius d’addueixen
necessitat d’afavorir la competitivitat
mitjançant la possibilitat d’adquirir energia
cost possible, garantint al mateix temps la
ambient.

arguments com la
de les empreses
elèctrica al menor
protecció del medi

La realitat del panorama del sector elèctric de les Illes
Balears no pot ser més patètica. D’una banda, la crònica manca
d’ordenació que ha impedit l’establiment de les instalA lacions
adequades per garantir el subministrament i, per una banda, el
no desenvolupament de l’article 12 d’una llei en vigor des del
1998, que impedeix als usuaris optar a les ofertes que pel seu
consum es mereixerien si estiguessin a un altre indret de l’estat,
alhora que posa fre a l’entrada de nous generadors d’energia
que provocarien un augment de la competència, finalitat primera
que es marca la constantment referida llei 54/1997, de 27 de
novembre, de la regulació del sistema elèctric.
Per tot això, el Grup Parlamentari Mixt presenta la següent
proposició no de llei:

En aquest sentit dictamina la pèrdua de la noció de servei
públic per al subministrament elèctric i impulsa la liberalització
del sector en base a segmentar la producció, el transport i la
distribució i comercialització de l’energia elèctrica, i cap
empresa no pot esser present a més d’un segment.
La voluntat del legislador era clara: afavorir l’establiment
lliure de nous productors d’energia elèctrica que tenguessin
accés a la xarxa ja existent mitjançant un peatge i que els
usuaris, a través d’empreses comercialitzadores, poguessin triar
quin era el subministrament que millor s’adaptàs a les seves
necessitats, especialment econòmiques, independentment d’on
s’ubicàs físicament el generador d’aquella energia.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, d’acord amb allò que determina l’article 12.1 de
la Llei 54/1997, de 27 de novembre, de regulació del sistema
elèctric, reiteri en un termini inferior a tres mesos a
l’Administració de l’Estat les especificitats derivades de la
ubicació territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
iniciar immediatament la redacció del reglament que estipuli el
marc en el qual s’hauran de desenvolupar les activitats de
subministrament elèctric a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

A més a més, les empreses comercialitzadores poden, en
base a la disposició transitòria tretzena, realitzar ofertes de
tarifes als denominats consumidors qualificats, que superen un
determinat consum.
Convé mencionar també un altre aspecte de la Llei que
relació al sistema d’entrada a la xarxa de les diferents unitats
producció, que estableix (art. 23.3) que, per a cada període
programació, els operadors donaran entrada a la que sigui
aquells moments de menor preu.

fa
de
de
en

Palma, a 12 de setembre del 2000.
El diputat:
Miquel Nadal i Buades.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

Finalment s’estableix (art. 17.1) que, tret dels consumidors
qualificats, tots els usuaris del territori estatal hauran de satisfer
les mateixes tarifes.
Preveient les dificultats d’estendre aquest model a tot el
territori de l’estat, a l’article 12.1 s’estipula que els territoris
insulars i extrapeninsulars tendran una reglamentació singular
que “atendrà a les especificitats derivades de la seva ubicació
territorial, previ acord amb les comunitats autònomes afectades
o de les ciutats de Ceuta i Melilla”.

D’altra banda, l’article 25.4 recull la possibilitat que la
producció d’energia elèctrica als territoris insulars i
extrapeninsulars sigui una excepció al sistema d’entrada dels
productors a la xarxa i l’article 16.5 estipula que seran costos
permanents del sistema, per tant assumibles per tots els usuaris
i amb la finalitat de garantir la tarifa única, els derivats de les
activitats de subministrament elèctric als territoris insulars i

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.
S’han fet públiques les xifres dels doblers que el Govern
espanyol ha destinat a la compra d’obres d’art en els darrers 4
anys, que ultrapassen els 20 mil milions de pessetes
(20.622.000.000). També s’ha fet públic que pràcticament totes
aquestes obres, adquirides amb doblers públics d’arreu de
l’Estat, han servit per dotar exclusivament museus situats a
Madrid.
Amb aquesta casta d’actuacions s’està passant per alt que
en altres indrets de l’Estat també hi ha instal A lacions
museístiques que són ben capaces d’acollir-ne i que es troben
en condicions d’exposar-ne a milions de visitants, com és el cas
de les Illes Balears.
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La destinació clarament centralista d’aquestes obres no
s’adiu gens amb la composició descentralitzada que representa
l’Estat de les autonomies, constituint-se en un autèntic greuge
contra la resta de comunitats autònomes que, trobant-se
allunyades del centre, també compten amb museus de titularitat
estatal.
La política de compres d’obres d’art que està duent a terme
el Govern de l’Estat no s’està regint per un visió global del
conjunt dels territoris que el conformen.
És per tot això que el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Educació, Ciència i Esports a incrementar enguany les
inversions de l’Estat als museus de titularitat pública estatal
situats a les Illes Balears.
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dins el marc que afecta el personal, com en relació amb altres
centres sociosanitaris.
Sigui perquè la seva construcció requereix posar-lo a
l’alçada dels temps i les necessitats que viu la societat
mallorquina, pel que fa a les comoditats de la gent usuària, amb
habitacions individuals, cuina pròpia i no externalitzada, etc.
El fet és que l’Hospital de Son Llàtzer encara no ha estat
inaugurat, tot i els anuncis fets des de les més altes instàncies
de l’Insalud sobre una obertura definitiva durant l’any 2000.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent proposició no de llei:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
posar en funcionament l’Hospital de Son Llàtzer, amb la dotació
completa de tots els serveis hospitalaris, abans de finalitzar
l’any 2000.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el M inisteri
d’Educació, Ciència i Esports a dotar enguany de tots i
cadascun dels museus de la Illes Balears, que són de titularitat
estatal i que puguin afegir-se amb coherència a les colA leccions
dels museus de les Illes Balears.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Sanitat
a fixar un calendari d’actuacions que comporti l’obertura de
l’Hospital de Son Llàtzer durant aquest any 2000.

3.- El Parlament de les Illes Balears rebutja que les obres d’art
que han estat adquirides pel Govern de l’Estat es concentrin
exclusivament a museus situats a Madrid.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
incloure la participació del Govern de les Illes Balears no
solament en la cogestió de l’Hospital de Son Llàtzer, sinó també
en la planificació conjunta de l’atenció sanitària que s’ha de
dispensar a la població.

Palma, a 18 de setembre del 2000.
El diputat:
Cecili Buele i Ramis.
La portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
consensuar amb l’Insalud i el Govern de les Illes Balears el
model d’hospital a desplegar, pel que fa a llits hospitalaris,
nivell tecnològic, abast de l’atenció sanitària, serveis mèdics i
quirúrgics adients, capacitat docent, unitats d’investigació,
àrea d’influència, serveis de ginecologia i urgències
pediàtriques, cartera de serveis diagnòstics i política de
persona.

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

Palma, a 18 de setembre del 2000.
El diputat:
Cecili Buele i Ramis.
La portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

L’obertura de l’Hospital de Son Llàtzer és una necessitat
imperiosa que pateixen els serveis hospitalaris públics a l’illa de
Mallorca, des de fa molts d’anys.
3.16. SOLA LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Les obres de construcció de l’Hospital de Son Llàtzer no
segueixen el ritme que havien marcat les expectatives inicials.
Fa massa temps que començaren i fa massa temps que no
s’acaben.

Ordre de Publicació
A)

Sigui per l’atenció molt acurada que s’ha de prestar als
accessos públics, des de Palma i des dels pobles usuaris dels
serveis sanitaris; sigui també per l’entorn físic que inclou la
presència propera d’instalA lacions con són ara una dessaladora,
una depuradora, uns depòsits de combustible, etc.
Sigui per la utilització intensiva d’alta tecnologia d’energies
renovables i de cogeneració que s’hi vol implantar. Sigui per
l’establiment de convenis de col A laboració, tant a nivell intern

RGE núm. 3396/00, del Grup Parlamentari Popular,
r elatiu a sol A licitud que la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, mitjançant el President del
Parlament, adopti l'acord de recaptar la presència del
director general de Comunicació Sr. Jordi Bayona i Llopis
per tal d'informar sobre l'enquesta recentment realitzada i
presentada als mitjans de comunicació i que a l'esmentada
compareixença es distribueixi la documentació solA licitada a
l'escrit RGE núm. 3394/00.
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 20 de setembre del 2000, conformement amb l'establert
per l'article 43.3 del Reglament de la Cambra, acordà
d'admetre a tràmit l'escrit de referència i de trametre'l al
president de la comissió esmentada perquè el traslladi a la
Comissió i aquesta n'acordi la convocatòria.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de setembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ

Sr. Alejandro Morey Soriano

30,79

Sra. Joana M. Servera Martínez

37,10

Sr. Felio José Bauzá Martorell

41,27

Sr. Miguel Monserrat Bibiloni

41,47

Sra. Lucía Matías Bermejo

43,33

Sra. Beatriz T. Martínez Bosch

45,67

Sra. Esperança Munar Pascual

53,36

es procedeixi al nomenament de l’aspirant que ha obtingut la
major puntuació.

Ordre de Publicació
A)
Relativa a acord definitiu sobre l'òrgan davant del qual
tendrà lloc el debat de l'escrit RGE núm. 2976/00, presentat
pel Tribunal de Comptes, relatiu a l'Informe anual de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de l'exercici del
1997.

D’acord amb el que preveu la base vuitena de les que
regulen el concurs-oposició de referència, l’aspirant aprovat
amb dret a plaça haurà de presentar al Registre General del
Parlament, dins el termini de cinc dies, a partir del de la
publicació d’aquesta proposta al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, els documents a què fa referència la base esmentada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de setembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 20 de setembre del 2000, conformement amb l'establert
per l'article 173 del Reglament de la Cambra, i oïda la Junta
de Portaveus, acordà de debatre les propostes de resolució
que puguin derivar-se de l'Informe anual de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'exercici del 1997, en el
si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Ordre de Publicació
B)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de setembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Relativa a convocatòria per cobrir, mitjançant
oposició en torn lliure quatre places vacants al cos d'uixers
del Parlament de les Illes Balears.
Convocatòria per cobrir mitjançant oposició en torn lliure
quatre places vacants al cos d'uixers del Parlament de les
Illes Balears

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Relativa a proposta del tribunal qualificador del concursoposició, amb caràcter interí, d'una plaça de lletrat/ada al
servei del Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de setembre del 2000, acordà d'aprovar la proposta
del tribunal qualificador de referència, en els termes
següents:
Conformement amb el que disposa la base setena de les
reguladores del concurs-oposició, amb caràcter interí, d’una
plaça de lletrat/ada al servei del Parlament de les Illes Balears
(BOPIB núm. 50, de 9 de juny del 2000), el tribunal qualificador
del concurs-oposició de referència, proposa a la Mesa de la
Cambra que, atesos els resultats obtinguts pels aspirants que
han superat els exercicis, que es relacionen a continuació:

El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'aprovat per la Mesa a la reunió de dia 20 de
setembre del 2000, i a l'empara del que s'estableix als articles 2.3
i 17 de la Llei 2/1989 del 22 de febrer, de la Funció Pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i 2, 3 i 9 de l'Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, convoca oposició
per cobrir quatre places del cos d'Uixers, vacants a la plantilla
de personal funcionari del Parlament de les Illes Balears d'acord
amb les bases següents:
Primera.- Objecte de la convocatòria.
Cobrir mitjançant oposició en torn lliure tres places
vacants al cos d'Uixers del Parlament de les Illes Balears, amb
caràcter de funcionaris de carrera, del grup D, nivell de
complement de destinació 14 i complement específic de 85.795’PTA mensuals, i una plaça amb caràcter de funcionari interí amb
les mateixes característiques.
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Segona.- Requisits personals.
1. Ésser espanyol o ciutadà d'un dels restants estats membres
de la Unió Europea o d'aquells estats als quals sigui d'aplicació
la lliure circulació de treballadors, en els termes prevists a la llei
bàsica que reguli aquesta matèria.
2. Tenir 18 anys complerts i no més de 64 anys.
3. No estar inhabilitat/da ni suspès/esa per a l'exercici de la
funció pública. Ni haver estat separat, mitjançant expedient
disciplinari de qualsevol administració pública, òrgan
constitucional o estatutari. Ni trobar-se inhabilitat/ada per
sentència ferma per a l'acompliment de funcions públiques.
4. No patir malaltia ni disminució física o psíquica que impedeixi
l'acompliment de les funcions corresponents.
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cognoms i el número del DNI; així mateix, s'hi assenyalarà el
motiu de la no admissió dels aspirants exclosos, per tal que
aquests, en el termini de 10 dies hàbils comptadors des del
següent al de la data de publicació de la llista provisional,
puguin alA legar o esmenar la causa que n’ha motivat l’exclusió
provisional.
4. Transcorregut el període anterior i en el termini màxim d'un
mes, la Presidència i la Mesa del Parlament resoldran les
reclamacions que s'hagin pogut presentar, si n'hi ha, se’n
dictarà la corresponent resolució i es farà pública la llista
definitiva dels aspirants admesos, que es publicarà en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i també
s'exposarà al tauler d'anuncis de la cambra, juntament amb el
lloc, la data i l’hora de celebració de la prova de català escrita,
prèviament determinats pel Tribunal.
Quarta.- Tribunal qualificador. Composició i funcionament.

5. Tenir el títol de graduat escolar, formació professional de
primer grau o equivalents.
6. Estar en possessió del permís de conducció de categoria B.
7. Abonar en concepte de drets d'examen, la quantitat de 1.590’PTA, mitjançant ingrés al C/C 0077889873, de l'oficina Principal
de la Caixa de Balears "SA NOSTRA"; la devolució d'aquesta
es produirà quan els aspirants resultin exclosos per poder
participar a les proves selectives.
8. Voluntàriament i, com a mínim, el certificat B (de
coneixements orals i escrits elementals de català) o equivalent,
lliurat per la Junta Avaluadora del Català o el títol, certificats, o
diplomes equivalents, lliurats per les institucions determinades
mitjançant l'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i
Esports, de dia 6 de novembre del 1995, publicada al Butlletí
Oficial de la C.A.I.B, núm. 146, de dia 23 de novembre.

Tercera.- Presentació d'instàncies i termini per a l'admissió
dels aspirants.
1. Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i
vulgui participar en aquestes proves presentarà al registre de
l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears la instància
corresponent, segons el model que figura a l’annex II,
juntament amb el resguard d'haver ingressat els drets d'examen
pertinents en el termini de vint dies naturals a comptar des de
l'endemà al de la publicació de les presents bases al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears. Aquells aspirants
que estiguin en possessió del certificat B, de coneixements
elementals orals i escrits de català, expedit per la Junta
Avaluadora del Català o equivalent, n’han de presentar la còpia
degudament compulsada juntament amb la instància.
2. La presentació d'instàncies també és podrà realitzar pel
procediment establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Oficialia
Major publicarà al tauler d'anuncis de la Cambra, la llista
provisional d'admesos i exclosos. S'hi farà constar el nom, els

1. El tribunal es constituirà dins el quinze dies següents al de la
finalització del termini de presentació de les solA licituds, amb
convocatòria prèvia dels membres titulars i suplents per part del
President d'aquest.
2. El tribunal qualificador serà constituït per les persones
següents:
2-1. President: El President del Parlament o membre de la Mesa
en qui delegui.
2-2. Secretari: El Lletrat-Oficial Major o Lletrat en qui delegui.
2-3. Vocal: un altre membre de la Mesa.
2-4. Vocal: el Cap de Recursos Humans.
2-5. Un vocal elegit per la Junta de Personal.
En tots
corresponents.

els

casos

se'n

nomenaran

els

suplents

3. En la sessió constitutiva, el president solA licitarà dels
membres del Tribunal, titulars i suplents, la declaració expressa
de no trobar-se en les circumstàncies previstes a l'article 28 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común, l'abstenció i recusació dels membres del
Tribunal se substanciaran d'acord amb el que disposen els
articles 28 i 29 d'aquesta Llei.
4. Per actuar vàlidament, el Tribunal necessitarà la presència de
més de la meitat dels seus membres. Els acords s’adoptaran per
majoria de vots dels assistents, en cas d'empat, dirimirà amb el
seu vot el President.
5. Als efectes de notificacions e incidències, el Tribunal tendrà
la seva seu al Parlament de les Illes Balears.
6. El Tribunal resoldrà tots el dubtes i les incidències que
puguin sorgir després d'haver-se constituït i durant la
celebració de les proves.
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Cinquena.- Procediment selectiu i desenvolupament de les
proves.
PROVES SELECTIVES
1.- Es duran a terme els quatre exercicis de caràcter obligatori
que es relacionen a continuació:
1-1.-Exercici primer: consistirà en la realització d'una prova,
que determinarà el Tribunal, amb la finalitat de ponderar la
suficiència sobre els coneixements escrits i orals de català de
caràcter elemental dels aspirants.
El Tribunal podrà nomenar els assessors lingüístics
que consideri pertinents per tal d'avaluar-la.
Aquells aspirants que juntament amb la instància
aportin, com a mínim, el certificat B (de coneixements orals i
escrits elementals de català), lliurat per la Junta Avaluadora del
Català o el títol, certificats o diplomes equivalents, lliurats per
les institucions determinades mitjançant l'Ordre del Conseller
de Cultura, Educació i Esports, de dia 6 de novembre de
1995, publicada en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, núm. 146., de dia 23 de
novembre, quedaran exempts de realitzar aquest exercici i en
qualsevol cas seran declarats aptes en relació amb els seus
coneixements de català pel Tribunal.
També tendran la consideració de títols o certificats
oficials els emesos per l'Institut Balear de l'Administració
Pública a favor d'aquells que hagin superat amb aprofitament
els cursos impartits d'acord amb els programes publicats per
Resolució del conseller de la Funció Pública, de 2 de
novembre de 1995 (Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears núm. 146, de 23 de novembre de 1995).
Aquest exercici s’avaluarà amb les qualificacions de
apte o no apte.
1-2.- Exercici segon: consistirà a contestar per escrit un
qüestionari proposat pel Tribunal tipus test, de 100 preguntes
amb quatre respostes alternatives, de les quals només una serà
correcta. 70 d’aquestes preguntes versaran sobre el contingut
del temari que figura a l’annex I d’aquestes bases; i les restants
30 consistiran en la realització d’operacions matemàtiques i de
càlcul elementals i en preguntes que versaran sobre
coneixements de cultura general de caràcter bàsic.
Es puntuarà a raó de 0’1 punts per pregunta encertada,
la pregunta no contestada, tant si figuren en blanc les quatre
opcions com si figura amb més d’una resposta, no tendrà
valoració, i la pregunta amb contestació errònia se penalitzarà
amb un terç del valor assignat a la contestació correcta. El
temps per realitzar aquest exercici serà de 120 minuts.
Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts.
1-3.- Exercici tercer: consistirà a realitzar un test psicotècnic
de determinació de perfil personal i professional en relació amb
les tasques pròpies dels uixers del Parlament. Aquest test serà
elaborat per professionals especialitzats en selecció de personal
i es puntuarà entre 0 i 10 punts.

1-4.- Exercici quart: consistirà en la realització d’una entrevista
personal, duita terme per professionals especialitzats en
selecció de personal, sobre les funcions a acomplir i les tasques
a desenvolupar; se’n valorarà, en tot cas, l'adaptació del
candidat al lloc de treball. Aquest exercici es qualificarà com a
apte o no apte.
2.- Tots els exercicis tendran caràcter eliminatori, els aspirants
necessitaran una puntuació mínima de 5 punts o de apte en
cada exercici dels assenyalats per continuar les proves
selectives.
3.- La puntuació de cadascun dels exercicis segon i tercer es
determinarà amb la mitjana aritmètica de les atorgades per
cadascun dels membres del Tribunal. Les puntuacions i la
valoració final s'hauran de reflectir en les respectives actes, així
com les incidències que puguin sorgir durant la celebració de
les proves selectives.
Sisena.Després de la correcció de cada exercici es publicarà
al tauler d'anuncis la relació dels aspirants que hagin superat
les proves corresponents amb les puntuacions obtingudes,
juntament amb les dates i lloc de realització dels propers
exercicis. Entre exercici i exercici han de transcórrer un mínim de
48 hores.
Setena.1. Finalitzades les proves selectives, el Tribunal publicarà al
tauler d'anuncis de la Cambra la llista provisional dels aspirants
que hagin superat les proves per ordre correlatiu a la seva
puntuació.
2. Des de la data de publicació tots els opositors disposaran de
tres dies hàbils per efectuar les reclamacions oportunes.
3. A continuació el Tribunal disposarà de set dies per resoldre
les reclamacions, i tot seguit elevarà a la Presidència la llista
definitiva amb els 4 aspirants seleccionats. Seguidament, i
prèvia resolució de la Presidència de la Cambra, es farà pública
la relació definitiva dels aspirants seleccionats per ordre de
correlatiu a la seva puntuació, la qual no podrà contenir un
nombre d'aprovats superior al de places convocades.
4. De la relació d’aspirants seleccionats, els tres primers
obtendran les places com a funcionaris de carrera del cos
d’Uixers i el quart l’obtendrà com a funcionari interí del cos
d’Uixers.
Vuitena.- Presentació de documents.
Dins el vint dies naturals des que es faci pública la
Resolució que contengui la relació d'aspirants seleccionats, i
prèvia notificació per part de l'Oficialia Major, aquests
aportaran els documents següents al registre de la Cambra:
1. Partida de naixement o certificat d'adquisició de la
nacionalitat espanyola, o de la resta d'estats membres de la
Unió Europea o la d'aquells en què hi sigui d'aplicació.
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2. Certificació lliurada pel registre general de penals i rebels que
acrediti que no s'està condemnat/ada a penes que inhabiliten
per a l'exercici de funcions públiques, lliurada, com a màxim, tres
mesos abans de la data final de presentació de documents.

2. En tot allò no previst a les presents bases, s'estarà al que es
disposa al Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el
Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

3. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/ada,
mitjançant expedient disciplinari, dels serveis de qualsevol
Administració Pública, Òrgans constitucionals o estatutaris.

3. De totes les reunions i sessions del Tribunal qualificador, se
n’aixecarà l’acta corresponent per part del Secretari, la qual,
signada pels membres assistents, s'adjuntarà a l'expedient.

4. Certificat mèdic on consti fefaentment que l'aspirant no té cap
malaltia o defecte que li impedeixi d'exercir normalment les
funcions a desenvolupar.

Annex I
Temari per accedir en torn lliure mitjançant oposició al cos
d'uixers del Parlament de les Illes Balears:

5. Títol de graduat escolar, formació professional de primer grau
o equivalents, i fotocòpia compulsada del permís de conduir B.
6. En el cas en què es presentin fotocòpies dels documents
originals, aquestes hauran d'estar degudament compulsades.
Novena.- Nomenament i presa de possessió.
1. Conclòs el termini de presentació de documents, es procedirà
per part del President del Parlament de les Illes Balears, oïda la
Mesa i mitjançat resolució, al nomenament com a funcionaris de
carrera i interí dels aspirants que hagin obtingut les places de
què es tracta i presentat la documentació exigida, nomenaments
que es publicaran en el Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.
2. Des de la data de publicació del seu nomenament al
els interessats disposaran de tres dies hàbils per
possessió de les places corresponents, si no en
possessió en el termini indicat, sense causa justificada,
en situat de cessants.

BOPIB,
prendre
prenen
restaran

Desena.- Substitució.
En qualsevol dels casos següents:
1. Que la documentació aportada pel proposat presenti defectes
no rectificables que impedeixin formalitzar el nomenament.
2. Que la persona proposada renunciï.

1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis constitucionals.
2. La Corona, funcions i prerrogatives. Configuració de la
Monarquia a la Constitució Espanyola.
Institucions de la
3. L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
Comunitat Autònoma.
4.
L'Estatut del President de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Llei de Règim Jurídic de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
5. Els Consells Insulars. Organització, funcions i competències.
6. El Parlament de les Illes Balears. Composició, organització,
competències i funcions.
7. El Reglament del Parlament de les Illes Balears. Principis
generals. Estructura.
8. La convocatòria del Ple del Parlament i de les comissions
parlamentàries.
9. Les sessions: classes; dies hàbils; ordre del dia; debats i
votacions.
10. La Presidència del Parlament de les Illes Balears.
11. La Mesa del Parlament de les Illes Balears. Junta de
Portaveus.
12. El procediment legislatiu. Projectes de Llei. Proposicions de
Llei. Iniciativa popular i dels consells insulars.
13. Drets i deures dels funcionaris públics. Principis generals i
contingut bàsic de la Llei 2/1989 del 22 de febrer de la Funció
Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes i les seves
modificacions, i de l'Estatut del Personal del Parlament de les
Illes Balears.
14. Nocions bàsiques sobre l'organització, composició i
funcions de l'Administració General de l'Estat.

3. Quan el proposat no prengui possessió de la plaça en el
termini establert sense causa justificada.
El President del Parlament podrà substituir el proposat
per la persona que el segueixi en la llista definitiva dels
aspirants que hagin superat les proves selectives.
Onzena.- Disposicions finals i recursos.
1. La present convocatòria i els actes que se'n derivin podran
ésser impugnats d'acord amb l'establert a la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, del Règimen Jurídico de las 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, del 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Annex II
Model d'instància:
......... (Nom i llinatges), nat/nada dia.... de.................del.......,
a............................, província de..........que visc al
carrer/avinguda/plaça................................ núm. ..... pis.......
porta......del terme municipal de............Codi postal.................amb
DNI núm. .............. i telèfon.............................
DECLAR:
Que reunesc totes les condicions requerides a la base
segona de la convocatòria publicada al BOPIB núm. .....de
data............. per proveir quatre places vacants al cos d'Uixers
del Parlament de les Illes Balears pel sistema d'oposició en torn
lliure.
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Que adjunt el document acreditatiu d'haver satisfet els
drets d'examen.
Que, adjunt certificat oficial acreditatiu del meu
coneixement del català oral i escrit. (si s’està en possessió
d’aquest)
Es per això que SOL.LICIT,
D’ésser
selectives.

admès/esa

a

les

corresponents

proves

..................... a.....de..................del.....
Signatura.
AL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS.I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de setembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
Relativa a tribunal qualificador de la convocatòria
per cobrir, mitjançant oposició en torn lliure, quatre places
vacants al cos d'uixers del Parlament de les Illes Balears.
El tribunal qualificador de la convocatòria de
referència (publicada en aquest BOPIB) serà constituït per les
persones següents:
* President:
Titular: Molt Hble. Sr. Maximilià Morales i Gómez.
Suplent: Hble. Sr. Fèlix Fernández i Terrés.
* Vocal:
Titular: Hble. Sra., Francisca Bennássar i Tous.
Suplent: Hble. Sr. Pere Palau i Torres.
* Vocal:
Titular: Sr. Francesc Jiménez i Bestard.
Suplent: Sra. Joana Maria Vives i Alario.
* Secretari:
Titular: Sr. Antoni Lliteras i Pascual.
Suplent: Sr. Lluís Isern i Estela.
* Vocal elegit per la Junta de Personal:
Titular: Sr. Miquel Tous i Giscafré.
Suplent: Sr. Gabriel Tous i Bauzá.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de setembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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