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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 14 de febrer del 2001, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 563/01, de cessió gratuïta a l'Ajuntament de
Palma de la titularitat del tram de l'enllaç de Cala Major-
Illetes a la PM-1 i la C-719, carrer Calvià, Ca's Català, T.M.
Palma.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
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'Ordenació Territorial, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 7 de març d'enguany, a les 14 hores.

Palma, a 14 de febrer del 2001.
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 26 de
gener del 2001, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

1.- Projecte de llei de cessió gratuïta a l'Ajuntament de
Palma de la titularitat del tram de l'enllaç de Cala Major-
Illetes a la PM-1 i la C-719, carrer Calvià, Ca's Català, T.M.
Palma.

A proposta del conseller de Presidència, el Consell de
Govern adopta el següent acord:

"Primer.- Aprovar el projecte de llei que s'adjunta com a annex,
de cessió gratuïta a l'Ajuntament de Palma del tram de l'enllaç
de Cala Major-Illetes a la PM-1 i la C-719, carrer Calvià, Ca's
Català, t. m. Palma.
Import de la valoració: 198.355.619,- IVA inclòs.

Segon.- Trametre al Parlament de les Illes Balears l'esmentat
projecte de llei per a la seva tramitació parlamentària.

Tercer.- Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Palma i al
Consell Insular de Mallorca."

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 26 de gener del 2001.

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

A)
Projecte de llei de cessió gratuïta a l’Ajuntament de Palma
del tram de l’enllaç de Cala Major-Illetes a la PM-1 i la C-

719, carrer Calvià, Ca’s Català, TM Palma.

Exposició de motius

En virtut del que estableix el paràgraf 2n de l’article 42 de la
Llei 11/1990, de 17 d’octubre, de patrimoni de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, les cessions gratuïtes que per
taxació pericial excedeixen la quantitat de 150.000.000,- ptes.
(cent cinquanta milions de pessetes) s'han de tramitar per llei.

Atès  que el tram objecte d’aquesta cessió gratuïta no és
necessari per a la xarxa de carreteres autonòmiques, se cedeix
a l’Ajuntament de Palma perquè formi part de la xarxa viària
municipal.

En aquesta cessió gratuïta concorre la utilitat pública
prevista a l’article 42 de la Llei 11/1990, de 17 d’octubre, de
patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article únic

Se cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Palma la titularitat
del tram de l’enllaç de Cala Major-Illetes  a la PM-1 i la C-719,
carrer Calvià, Cas Català, TM Palma.

Import de la valoració:  198.355.619,-pessetes, IVA inclòs.

Disposició final

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

Palma, 26 de gener de 2001
El conseller de Presidència:
Antoni Garcías i Coll.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.8. INTERPEL·LACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 593/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació
amb el Pla hidrològic. (Mesa de 14 de febrer del 2001).

Palma, a 14 de febrer del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel·la el Govern de la comunitat
autònoma, sobre la política del Govern de les Illes Balears en
relació amb el Pla hidrològic.

Atès  l'interès expressat pels portaveus dels grups que
donen suport al Govern de les Illes Balears en el passat Ple del
Parlament de dia 12 de desembre en relació amb l'aprovació del
Pla hidrològic.

Atès  el vot en contra emès pel representant del Govern de
les Illes Balears al Dictamen de la Comissió Nacional de l'Aigua
en relació amb el Projecte de Pla hidrològic.

El Grup Parlamentari Popular interpel·la el Govern de les Illes
Balears per tal d'aclarir la política d'aquest en relació al Pla
hidrològic.

Palma, a 1 de febrer del 2001.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 597/01, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
projectes d'obra redactats per encàrrec de la Conselleria
d'Educació i Cultura. (Mesa de 14 de febrer del 2001).

RGE núm. 598/01, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
honoraris reportats per arquitectes i aparelladors contractats
per la Conselleria d'Educació i Cultura. (Mesa de 14 de
febrer del 2001).

RGE núm. 599/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
convenis que ha signat la Conselleria de Benestar Social i
federacions, clubs o entitats esportives de Balears a l'any
2000. (Mesa de 14 de febrer del 2001).

RGE núm. 600/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contribució econòmica del Govern balear a les illes Pitiüses
durant l'any 2000. (Mesa de 14 de febrer del 2001).

RGE núm. 601/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contribució econòmica que ha fet el Govern balear en

activitats esportives a Mallorca. (Mesa de 14 de febrer del
2001).

RGE núm. 602/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contribució econòmica que ha fet el Govern balear en
activitats esportives a Menorca. (Mesa de 14 de febrer del
2001).

RGE núm. 603/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions atorgades durant l'any 2000 en concepte de
desplaçaments a clubs esportius de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera. (Mesa de 14 de febrer del 2001).

RGE núm. 604/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
elaboració del pla director d'equipaments esportius que la
Conselleria de Benestar Social va anunciar l'octubre del
1999. (Mesa de 14 de febrer del 2001).

RGE núm. 605/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació
d'una escola superior de tir amb arc a Eivissa per a l'any
2001. (Mesa de 14 de febrer del 2001).

RGE núm. 606/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis
signats pel Govern balear amb la finalitat d'abaratir els
costos dels desplaçaments dels esportistes de Balears. (Mesa
de 14 de febrer del 2001).

RGE núm. 607/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions del Govern balear al camp de futbol de
Formentera per a l'any 2001. (Mesa de 14 de febrer del
2001).

RGE núm. 608/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi
sobre els costos dels desplaçaments dels equips de les
Balears. (Mesa de 14 de febrer del 2001).

RGE núm. 609/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
liquidació de les subvencions per part de la Direcció General
d'Esports del Govern balear a les federacions esportives de
Balears. (Mesa de 14 de febrer del 2001).

Palma, a 14 de febrer del 2001.
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 sol·licitud de resposta escrita.
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Quins han estat els projectes d'obres redactats per encàrrec
de la Conselleria d'Educació i Cultura des del juliol del 1999 fins
al dia de la data? Indicau-ne la classe d'obra, el pressupost i els
honoraris facultatius.

Palma, a 6 de febrer del 2001.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els honoraris reportats per arquitectes i
aparelladors contractats per la Conselleria d'Educació i Cultura
des del juliol del 1999 fins al dia de la data? Indicau nom i
cognoms del perceptor i import dels honoraris.

Palma, a 6 de febrer del 2001.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Benestar Social del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud
de resposta escrita.

Quins convenis ha signat la Conselleria de benestar Social
amb federacions, clubs o entitats esportives de Balears durant
l'any 2000, per tal de patrocinar la seva activitat esportiva i per
quin import?

Palma, a 22 de gener del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina contribució econòmica ha fet el Govern balear en
activitats esportives realitzades a les illes Pitiüses durant l'any
2000?

Palma, a 22 de gener del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina contribució econòmica ha fet el Govern balear en
activitats esportives realitzades a l'illa de Mallorca durant l'any
2000?

Palma, a 22 de gener del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina contribució econòmica ha fet el Govern balear en
activitats esportives realitzades a l'illa de Menorca durant l'any
2000?

Palma, a 22 de gener del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'import de les subvencions atorgades durant l'any
2000 en concepte de desplaçaments a clubs esportius de
Mallorca, clubs de Menorca, clubs d'Eivissa i clubs de
Formentera?

Palma, a 22 de gener del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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 a la Conselleria de Benestar Social del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud
de resposta escrita.
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En quin punt es troba l'elaboració del Pla director
d'equipaments esportius que la Conselleria de Benestar Social
i la directora general d'esports van anunciar l'octubre del 1999
i que havia de servir de punt de partida per a la construcció de
noves instal·lacions?

Palma, a 22 de gener del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Està prevista a Eivissa la creació d'una escola superior de tir
amb arc per a l'any 2001?

Palma, a 22 de gener del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins convenis ha signat el Govern balear des del setembre
del 1999, amb empreses de transport a fi d'abaratir els costos
dels desplaçaments dels esportistes de Balears entre les Illes i
entre les Illes i la Península?

Palma, a 22 de gener del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions té previstes emprendre el Govern balear
durant l'any 2001 al camp de futbol de l'illa de Formentera?

Palma, a 22 de gener del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El març del 2000, la directora general d'Esports va anunciar
als mitjans de comunicació que el Govern balear elaboraria un
estudi sobre els costos dels desplaçaments dels  equips de les
Balears com a punt de partida per a atorgar subvencions per
aquest concepte, en quin punt es troba la realització d'aquest
estudi?

Palma, a 22 de gener del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan té previst la Direcció General d'Esports del Govern
balear liquidar a les federacions esportives de Balears les
subvencions que, en concepte de desplaçaments els
corresponen de la temporada esportiva 1999-2000?

Palma, a 22 de gener del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

3.11. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 589/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recepció
oferta al sector turístic amb motiu de Fitur. (Mesa de 14 de
febrer del 2001).

RGE núm. 590/01, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actitud de la Direcció General de Joventut en relació amb
el suport als violents. (Mesa de 14 de febrer del 2001).

RGE núm. 624/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a autorització
del Govern per a l'ampliació de l'aeroport des Codolar.
(Mesa de 14 de febrer del 2001).
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RGE núm. 643/01, de l'Hble. Sr. Diputat Cecili Buele i
Ramis, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a fira de turisme. (Mesa de 14 de febrer del 2001).

RGE núm. 656/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions als
abocaments de les pedreres del camí de Can Duran a ses
Cadenes. (Mesa de 14 de febrer del 2001).

RGE núm. 670/01, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències de l'Inem. (Mesa de 14 de febrer del 2001).

RGE núm. 671/01, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei
d'ocupació de les Illes Balears. (Mesa de 14 de febrer del
2001).

RGE núm. 672/01, de l'Hble. Sr. Diputat Salvador
Cánoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a denegació de l'1% cultural. (Mesa de 14 de febrer del
2001).

RGE núm. 673/01, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a col·legi Es Pont. (Mesa de 14 de febrer del 2001).

RGE núm. 676/01, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a increment de places hoteleres. (Mesa de 14 de
febrer del 2001).

RGE núm. 677/01, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i  González, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contracte blindat del Sr. Felio Morey. (Mesa de 14 de febrer
del 2001).

RGE núm. 678/01, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
documentació sol·licitada en relació amb les interrupcions de
proveïment elèctric. (Mesa de 14 de febrer del 2001).

RGE núm. 679/01, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres a
carreteres amb finançament avançat a càrrec dels municipis
afectats. (Mesa de 14 de febrer del 2001).

RGE núm. 680/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi
encarregat al despatx "Gómez-Acebo & Pombo". (Mesa de 14
de febrer del 2001).

RGE núm. 681/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
desdoblament de la carretera Maó-Ciutadella. (Mesa de 14
de febrer del 2001).

RGE núm. 682/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat de
conservació de les mitjanes de les carreteres d'Eivissa. (Mesa
de 14 de febrer del 2001).

RGE núm. 683/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat de
conservació de les rotondes de l'illa d'Eivissa. (Mesa de 14 de
febrer del 2001).

Palma, a 14 de febrer del 2001.
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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Per quin motiu no va assistir el Molt Hble. Sr. President de
les Illes Balears a la recepció oferta per ell mateix al sector
turístic, amb motiu de la Fitur?

Palma, a 7 de febrer del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Pot explicar l'actitud de la Direcció General de Joventut en
relació amb el suport donat als defensors dels violents?

Palma, a 7 de febrer del 2001.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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, Joan Buades i
Beltran, diputat d'Els Verds, adscrit al Grup Parlamentari Mixt,
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol·licitud de resposta oral davant Ple.

En relació amb les opinions manifestades pel conseller
d'Interior a la premsa d'Eivissa dia 2 de febrer, en el sentit que
el Govern autoritzarà l'ampliació de l'aeroport d'es Codolar per
solucionar problemes de "seguretat", per quins motius
considera el Govern que el projecte d'AENA pot tramitar-se al
marge del que prescriuen els articles 64.1 i 50 de la Llei 6/99, de
Directrius d'Ordenació Territorial?

Palma, a 8 de febrer del 2001.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa l'Hble. Sr. Conseller de Turisme sobre la
passada Fira de Turisme (FITUR) celebrada a Madrid?

Palma, a 12 de febrer del 2001.
El diputat:
Cecili Buele i Ramis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Molt Hble. Sr. President complir el seu
compromís  i solucionar el greu problema que suposen els
abocaments a les pedreres del camí de Can Duran a ses
Cadenes?

Palma, a 6 de febrer del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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 conseller de Treball del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud de resposta
oral davant Ple.

Quina és la situació de les negociacions amb el Govern de
l'Estat relatives a les transferències de l'Inem? 

Palma, a 13 de febrer del 2001.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Treball del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud de resposta
oral davant Ple.

En quina situació es troba la posada en marxa del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears?

Palma, a 13 de febrer del 2001.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 conseller d'Educació del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud de resposta
oral davant Ple.

Té constància l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura dels
motius pels quals el Govern de l'Estat ha denegat les propostes
de subvenció presentades per les institucions insular a càrrec
de les partides de l'1% cultural, relatives al Teatre Principal
d'Inca, a l'entorn urbà de l'Estació del Tren de Manacor, al
Convent de Montision de Palma, al Teatre "Defensora
Sollerensa" i al Teatre del Born de Ciutadella?

Palma, a 13 de febrer del 2001.
El diputat:
Salvador Cánoves i Rotger.

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, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud de
resposta oral davant Ple.

La comunitat educativa del col·legi públic Es Pont fa temps
que reclama una justa ampliació del seu pati. Quines mesures
pensa emprendre la Conselleria d'Educació perquè sigui viable
aquesta ampliació?

Palma, a 13 de febrer del 2001.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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

A quines causes es deu l'increment de 5.000 places
hoteleres durant l'any 2000 a les Illes Balears?
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Palma, a 12 de febrer del 2001.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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

És cert que el Sr. Felio Morey, exgerent del Parc Bit tenia un
contracte blindat d'aproximadament 90 milions de pessetes?

Palma, a 13 de febrer del 2001.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quina raó la Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria
no ha facilitat la documentació sol·licitada per un diputat,
relativa a les avaries i interrupcions de proveïment d'electricitat
del passat estiu?

Palma, a 13 de febrer del 2001.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert que la Conselleria d'Obres Públiques pensa fer obres
de carreteres amb finançament avançat a càrrec dels municipis
afectats?

Palma, a 12 de febrer del 2001.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu es va encarregar un estudi al despatx
"Gómez-Acebo & Pombo" sobre sistemes de funcionament del
fons per a la rehabilitació d'espais turístics, amb un import de 15
milions de pessetes?

Palma, a 5 de desembre del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst el Govern per a aquesta legislatura presentar un
projecte de desdoblament de la carretera Maó-Ciutadella?

Palma, a 24 de gener del 2001.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al conseller d'Obres Públiques l'estat
de conservació en què es troben les mitjanes de les carreteres
d'Eivissa que són competència del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 30 de novembre del 2000.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al conseller d'Obres Públiques l'estat
de conservació de les rotondes de l'illa d'Eivissa que són
competència del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 30 de novembre del 2000.
El diputat:
Joan Marí i Tur.
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3.12. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 594/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
metodologia per a les concessions i ajudes del Govern de les
Illes Balears, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 14 de febrer del 2001).

RGE núm. 595/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a termini de
resposta a les sol·licituds dels particulars i de les empreses, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 14 de febrer del 2001).

RGE núm. 596/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fórmules de
comunicació de les resolucions del Govern de les Illes
Balears, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 14 de febrer del 2001).

Palma, a 14 de febrer del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant comissió.

És pràctica habitual que per a la concessió d'una ajuda o
d'un servei per part del Govern de les Illes Balears a un
particular o empresa, aquesta hagi formulat la petició
corresponent mitjançant escrit o instància degudament
registrada en temps i forma?

Palma, a 7 de febrer del 2001.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant comissió.

Quin és el termini mitjà de resposta que empra el Govern de
les Illes Balears a l'hora de contestar les sol·licituds o les
instàncies formulades pels particulars i per les empreses?

Palma, a 7 de febrer del 2001.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant comissió.

Quines són les fórmules utilitzades pel Govern de les Illes
Balears per tal de comunicar les resolucions preses a les
diferents conselleries?

Palma, a 7 de febrer del 2001.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 592/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a redacció d'un pla pilot de gestió de diverses zones
de la Serra de Na Burguesa. (Mesa de 14 de febrer del 2001).

RGE núm. 622/01, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya "Adéu a les armes". (Mesa de 14 de
febrer del 2001).

Palma, a 14 de febrer del 2001.
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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Insistentment s'ha vengut proposant per part de propietaris
de finques de diverses àrees naturals d'especial interès de les
Illes Balears que per part del Govern de les Illes Balears es
realitzessin declaracions de parc natural a àmbits limitats a les
finques de propietat pública, en les quals pogués quedar palès
la bondat i conveniència de les declaracions esmentades.

La reiterada negativa del Govern de les Illes Balears a fer-ho
així i la seva anunciada voluntat d'estendre la declaració de parc
natural a finques de propietat privada, ha creat una certa alarma,
particularment a determinades zones, entre les quals es troba la
Serra de Tramuntana.

Per això, resulta especialment interessant la iniciativa de
l'Ajuntament de Calvià en el sentit de sol·licitar a la Conselleria
de Medi Ambient la redacció i l'execució d'un pla pilot de gestió
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de les zones de propietat municipal que en depenen,
emplaçades a la Serra de Na Burguesa.

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

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Medi
Ambient del Govern balear a redactar i executar, en coordinació
amb l'Ajuntament de Calvià, un pla pilot de gestió de les zones
propietat d'aquest municipi, emplaçades a la Serra de Na
Burguesa, d'una superfície total de 214 hectàrees, preveient-ne
la possibilitat d'integració d'aquells propietaris que,
voluntàriament, desitgin autoritzar l'ús dels seus terrenys com
a ampliació de la zona esmentada.

Palma, a 5 de febrer del 2001.
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 163 i següents del

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

El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva convicció
que només a través de l'augment dels nivells  de transparència
es podran controlar les exportacions d'armes.

Atesa la campanya que duen a terme Amnistia
Internacional, Greenpeace, Intermon i Metges Sense Fronteres.

Atès que diversos premis Nobel de la Pau donen impuls al
Codi Internacional,  I del Codi de Conducta de la Unió Europea.

El Grup Parlamentari Socialista presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tractada al Ple de la Cambra:

1.- El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport a la
campanya "Adéu a les Armes" pel control de les armes
lleugeres que duen a terme Amnistia Internacional, Greenpeace,
Intermon i Metges Sense Fronteres amb el suport de tretze ONG
més.

2.- El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern de l'Estat
que difongui anualment les dades sobre els productes i serveis
exportats a cada país, així com el seu import i els destinataris
durant el trimestre posterior al període de referència. Així mateix,
sol·licita al Consell de Ministres que elimini el caràcter secret de
les dades de la Junta Interministerial de Material de Defensa i
de Doble Ús (JIMDDU) que regula aquestes exportacions
decretat el novembre del 1986.

3. El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern de l'Estat
espanyol que promogui el Codi Internacional impulsat per
diversos premis Nobel de la Pau i impulsi la millora del Codi de
Conducta de la Unió Europea durant la revisió anual de l'any
2000, amb la finalitat d'ampliar els productes als quals s'aplica

aquest codi, seguint la definició establerta per les Nacions
Unides l'any 1997, inclòs el material per torturar i aplicar la pena
de mort; limiti les exportacions als països que no declaren el
Registre d'Armes Convencionals de les Nacions Unides; millori
els  mecanismes de control sobre els agents intermediaris;
estableixi controls sobre la producció sota llicència i
mecanismes efectius de control d'ús final de les transferències;
informi sobre els productes exportats, quantitat, import i
destinataris; i promogui l'extensió del Codi a tots els països de
l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa
(OSCE).

4. El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern de l'Estat
que participi activament en els diferents fòrums internacionals
que tracten el problema de la proliferació i el control de les
armes lleugeres, i promogui activitats interparlamentàries sobre
aquest tema.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
promoure i finançar programes de recompra i destrucció d'armes
lleugeres a països on proliferen de forma descontrolada, de
desmobilització de combatents i d'atenció a les víctimes,
especialment a través de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat que
expliqui anualment al Congrés les actuacions dutes a terme pel
Govern en aplicació de les recomanacions de l'Acció Comuna
de la Unió Europea de 17 de desembre del 1998, per combatre la
proliferació d'armes lleugeres.

7. El Parlament de les Illes Balears acorda enviar còpia d'aquesta
proposició no de llei al Congrés dels Diputats, al ministre
d'Assumptes Exteriors, al secretari d'estat de Comerç i a les
quatre ONG que duen a terme la campanya "Adéu a les armes".

Palma, a 8 de febrer del 2001.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 4508/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a banc de terres.
(BOPIB núm. 69 de 10 de novembre del 2000).

No existeixen normes d'aplicació del programa de Banc de
Terres. Es troben en fase d'estudi.

Palma, 31 de gener del 2001.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.
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Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 4509/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a banc de terres.
(BOPIB núm. 69 de 10 de novembre del 2000).

La feina de recollida de dades i d'organització del Banc de
Terres s'ha atribuït al cap de negociat de Projectes i Obres.

Palma, 31 de gener del 2001.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 4510/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a banc de terres.
(BOPIB núm. 69 de 10 de novembre del 2000).

Continua en fase d'estudi i el pressupost per al 2000 va ser
utilitzat per fer front a les mesures excepcionals per a la sequera.
En el pressupost del 2001 no es disposa de partida
pressupostària específica i amb caràcter finalista, però sí que hi
ha fons a una partida genèrica.

Palma, 31 de gener del 2001.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 4511/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a banc de terres.
(BOPIB núm. 69 de 10 de novembre del 2000).

Les feines que s'han fet en relació amb el Banc de Terres
són les següents:

* Recopilació de legislació de diferents comunitats.
* Recollida de propostes de BT de distintes organitzacions
agràries.
* Valoració de les possibilitats d'ajuda en la compra de terres a
la normativa europea.
* Recopilació del llistat de finques públiques i inici de l'estudi
de les possibilitats agràries.
* La tasca iniciada va tenir com a conseqüència la incorporació
al Programa de Desenvolupament Rural d'una mesura
anomenada Reparcel·lació de Terres, l'objectiu del qual és
augmentar la competitivitat de les explotacions i facilitar i
finançar la permuta voluntària de finques.

Palma, 31 de gener del 2001.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 173/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Guillem Camps i Coll, relativa a modificació de

l'ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa de
recollida, transport i depuració, abocament de fems o residus
sòlids urbans de l'Ajuntament de Ciutadella. (BOPIB núm. 79
de 2 de febrer del 2001).

El registre de la Conselleria de Presidència li assignà el
número de registre d'entrada 26835, amb data de 30 de desembre
del 2000.

Palma, 16 de novembre del 2000.
El secretari general tècnic:
Fernando Pozuelo Mayordomo.

3.16. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 565/01, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a sol·licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Interior.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 14 de febrer del 2001, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, acordà d'admetre
a tràmit l'escrit de referència, que sol·licita la compareixença
de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre
el Pla de qualitat a l'administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a continuació de la tramitació de la Proposta de

la Comissió Tècnica Interinsular (RGE núm. 5396/00) i
obertura del termini per a la presentació d'esmenes. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 14 de febrer del 2001, havent estat presa en consideració
pel Ple de la Cambra en sessió de dia 6 de febrer del 2001, la
Proposta de la Comissió Tècnica Interinsular d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis
socials i de seguretat social, d'acord amb l'establert per
l'article 126.4 del Reglament de la Cambra, acordà de
trametre-la a la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals i d'obrir el termini perquè s'hi puguin presentar
esmenes. Aquest termini serà de vuit dies, a comptar des del
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dia següent al de la publicació d'aquest acord al BOPIB,
finalitzarà dia 26 de febrer d'enguany, a les 14 hores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a tramitació en el si de la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals de la comunicació del Govern sobre
les memòries de gestió de les competències assumides pels
consells insulars corresponents al 1998. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 14 de febrer del 2001, a a vista de l'escrit RGE núm.
564/01, presentat pel Govern de les Illes Balears, acordà,
conformement amb l'establert per la Resolució de la
Presidència reguladora del debat de la comunicació del
Govern relativa a les memòries de gestió de les competències
assumides pels consells insulars, de tramitar la comunicació
de referència en el si de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
Relativa a pròrroga per a les comissions d'investigació

durant la present legislatura. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 14 de febrer del 2001, atesos els estats de tramitació dels
treballs que tenen encomanats les comissions d'investigació
actualment constituïdes en el Parlament, i conformement amb
el que preveu l'article 42 del Reglament de la Cambra,
acordà de concedir una pròrroga de dos mesos a comptar des
de la notificació del present acord als presidents de les
comissions esmentades, per tal que dins el termini indicat es
duguin a terme les tasques que tenen encomanades. Motius
excepcionals podran fer que la Mesa prengui en consideració
la possibilitat d'estudiar-ne una nova pròrroga, comissió per
comissió, si n'era el cas.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Relativa a canvis a diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 14 de febrer del 2001, restà assabentada de l'escrit RGE
núm. 634/01, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual comunica les modificacions que es
relacionen a les comissions següents:

* Comissió d'Economia:
L'Hble. Sr. Andreu Crespí i Plaza substitueix l'Hble. Sr.

Salvador Cánoves i Rotger.

* Comissió d'Hisenda i Pressuposts:
L'Hble. Sr. Salvador Cánoves i Rotger substitueix l'Hble.

Sra. Francina Armengol i Socias.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a convocatòria de proves selectives per integrar

els actuals membres del cos d'auxiliars administratius del
Parlament de les Illes Balears al cos d'administratius,
mitjançant promoció interna.

Convocatòria de proves selectives per integrar els actuals
membres del cos d'auxiliars administratius 

del Parlament de les Illes Balears 
al cos d'administratius, mitjançant promoció interna

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la sessió
celebrada dia 7 de febrer del 2001, i a l’empara del que
s’estableix en els articles 13.6, 13.8 i disposició addicional
cinquena de l’Estatut del Personal del Parlament de les Illes
Balears, amb l’excepció prevista a la  disposició transitòria
tercera, convoca oposició per promoció interna per a integrar
els  actuals membres del Cos d’auxiliars administratius en el Cos
d’administratius del Parlament de les Illes Balears d’acord amb
les següents bases:

Primera.- Objecte de la convocatòria.

L’objecte d’aquesta convocatòria és el proveïment de les 14
places d’administratius que a l’entrada en vigor del nou Estatut
del Personal, publicat al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears núm. 77, del 12 de gener del 2001, estiguin
cobertes per membres del Cos d’auxiliars administratius del
Parlament de les Illes Balears, tot d’acord amb les següents
característiques:



1912 BOPIB núm. 81 - 16 de febrer del 2001

* Places que s’integren al Cos d’administratius: 14 places
d’auxiliars administratius, del grup D i nivell 16.

* Característiques:

- Cos: Administratiu
- Grup: C
- Nivell: 19
- Complement específic: 1.542.969’-PTA anuals.

Segona.- Requisits personals.

2.1.- Ser funcionari de carrera del cos d’auxiliars administratius
del Parlament de les Illes Balears a l’entrada en vigor de
l’Estatut del Personal del Parlament de les Illes Balears aprovat
per la Mesa a la sessió celebrada dia 20 de desembre del 2000
i publicat al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
núm. 77, del 12 de gener del 2001.

2.2.- Tenir un mínim de dos anys d’antiguitat com a funcionari
de qualsevol cos o escala del grup D del Parlament de les Illes
Balears.

2.3.- Tenir el títol de batxiller superior, formació professional de
segon grau, cicle formatiu de grau superior de formació
professional o equivalents.

També podran opositar aquells membres del Cos d’auxiliars
administratius que, malgrat no tenir la titulació exigida al
paràgraf anterior, acreditin un mínim de 10 anys d’antiguitat
com a funcionaris de qualsevol cos o escala del grup D del
Parlament de les Illes Balears o de qualsevol altra administració
pública. 

2.4.- Acreditar coneixements orals i escrits elementals de català,
mitjançant  el certificat B, o un altre de superior, 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 16 de febrer del 2000, publicada al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, núm. 23, de dia 22 de febrer del 2000
i l’Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Esports, de dia
9 de juny del 2000, publicada al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, núm. 80, de dia 29 de juny del 2000; o bé mitjançant la
superació de la prova corresponent.

Tercera. Presentació d’instàncies i termini per a l’admissió
dels aspirants.

3.1.- Tothom que reuneixi les condicions requerides a la base
segona i vulgui participar en aquestes proves haurà de
presentar al registre de l’Oficialia Major del Parlament de les
Illes Balears la corresponent instància, segons el model que
figura a l’annex II d’aquestes bases, en el termini de 20 dies
naturals a comptar des de l’endemà al de la publicació de les
presents  bases al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.

S’adjuntarà la següent documentació amb la instància:

Certificació de l’Oficialia Major, o d’altres administracions
públiques, si n’és el cas, on consti:

Primer: que l’aspirant en la data de l’entrada en vigor del
nou Estatut del Personal del Parlament de les Illes Balears és
funcionari de carrera del Parlament de les Illes Balears del cos
d’auxiliars administratius.

Segon: l’antiguitat d’aquest com a membre de qualsevol cos
o escala funcionarial que pertany al grup D, al Parlament de les
Illes Balears o a qualsevol altra administració pública.

Tercer: quina plaça ocupa en el moment de presentació de
la instància.

Quart: Fotocòpia compulsada de la titulació exigida a la base
segona de la convocatòria.

Certificat B, o un altre de superior, 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 16 de febrer del 2000, publicada al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, núm. 23, de dia 22 de febrer del 2000 i l’Ordre del
Conseller de Cultura, Educació i Esports, de dia 9 de juny del
2000, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 80,
de dia 29 de juny del 2000, si se’n disposa (en cas contrari,
l’aspirant haurà de superar-ne la prova corresponent).

3.2.- La presentació d’instàncies també es podrà realitzar pel
procediment establert a la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.3.- Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’Oficialia
Major publicarà al tauler d’anuncis de la cambra la llista
provisional d’admesos i exclosos. S’hi farà constar el nom,
cognoms  i DNI dels aspirants; així mateix, s’hi assenyalarà el
motiu de la no admissió dels aspirants exclosos, per tal que
aquests  puguin al·legar o esmenar la causa que ha motivat la
seva exclusió provisional en el termini de 10 dies naturals,
comptadors des de la data de la publicació de la llista
provisional.

3.4.- Transcorregut el període anterior i en el termini màxim d’un
mes, el Tribunal resoldrà les reclamacions que s’hagin
presentat, si n’hi ha, i el president d’aquest dictarà la
corresponent resolució i es farà pública la llista definitiva dels
aspirants admesos, la qual es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears. També s’exposarà al tauler
d’anuncis  de la cambra el lloc, data i hora de celebració del
primer exercici, prèviament determinats pel Tribunal.

Quarta.- Tribunal qualificador, composició i funcionament.

4.1.- La constitució del Tribunal tendrà lloc dins els quinze dies
següents al de la  finalització del termini de presentació de les
instàncies.

4.2.- Composició:

4.2.1.- President: el President del Parlament, Molt Hble. Sr.
Maximilià Morales i Gómez.

Suplent: el Vicepresident Primer del Parlament, Hble. Sr. Félix
Fernández Terres.
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4.2.2.- Secretari: el Lletrat-Oficial Major, Sr. Joan Ferrer i
Cánaves.

Suplent: la lletrada Sra. Esperança Munar i Pascual.
4.2.3.- Vocal: la Vicepresidenta Segona, Hble. Sra. Francisca
Bennássar i Tous.

Suplent: el Secretari Primer, Hble. Sr. Joan Buades i Beltran.
4.2.4.- Vocal: el Cap de Recursos Humans, Sr. Francesc Jiménez
i Bestard.

Suplent: la funcionària Sra. Joana M. Vicens i Vich.
4.2.5.- Vocal: el funcionari Sr. Marcos Pieras Guasp.

Suplent: el Funcionari Sr. Joan Mas i Sureda.

4.3.- A la sessió constitutiva del tribunal, el President
sol·licitarà als membres d’aquest, titulars i suplents la declaració
expressa de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes
a l’article 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, l’abstenció i recusació
dels membres del Tribunal es faran d’acord amb l’establert en
els articles 28 i 29 de l’esmentada llei.

4.4.- Per actuar vàlidament, el Tribunal requerirà 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.

4.5.- Als efectes de notificacions i incidències, el Tribunal
tendrà la seu al Parlament de les Illes Balears.

4.6.- El Tribunal resoldrà tots els dubtes i les incidències que
puguin sorgir després d’haver-se constituït i durant la
celebració del procés selectiu.

Cinquena. Procediment selectiu i desenvolupament de les
proves selectives.

El sistema per proveir aquesta plaça serà el d’oposició
mitjançant la realització de les proves selectives que es detallen
a continuació:

5.1.- 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 16 de febrer del 2000,
publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 23, de dia
22 de febrer del 2000 i l’Ordre del Conseller de Cultura, Educació
i Esports, de dia 9 de juny del 2000, publicada al Butlletí Oficial
de les Illes Balears, núm. 80, de dia 29 de juny del 2000,
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 d’apte o no
apte.

5.2.- Exercici Segon: de caràcter obligatori. Consistirà a
exposar per escrit, en un termini màxim de tres hores, dos temes,
entre quatre proposats pel Tribunal, previ sorteig públic, dels
que figuren a l’annex I de les presents bases.

Aquest exercici es puntuarà com a apte o no apte.

5.2.- Exercici Tercer: de caràcter obligatori. Consistirà en una
redacció esquemàtica amb propostes de resolució de caràcter
simple sobre un supòsit pràctic, a elegir entre dos, proposats
pel Tribunal, relacionats amb les funcions pròpies, de caràcter
general, del Cos d’administratius. S’hi valorarà,
fonamentalment, l’adequada formulació de conclusions, els
coneixements exposats, així com la capacitat de sintaxi i
redacció. 

Aquest exercici es puntuarà com a apte o no apte.

5.3.- Tots els exercicis tendran caràcter eliminatori. Per
continuar les proves selectives, els aspirants hauran d’obtenir
la puntuació d’apte.

5.4.- La puntuació final de cada exercici s’obtindrà de la
següent forma: cada membre del Tribunal determinarà si els
aspirants són aptes o no aptes i la qualificació final s’obtendrà
per majoria dels membres del Tribunal, els quals declararan
aptes o no aptes els aspirants. Després  de la correcció de cada
exercici, es publicarà al tauler d’anuncis la relació dels aspirants
juntament amb les qualificacions obtingudes, així com la data,
hora i lloc de realització del proper exercici. 

5.5.- Entre exercici i exercici han de transcórrer un mínim de 48
hores.

Sisena.-

6.1.-  Finalitzades les proves selectives, el Tribunal farà pública
al tauler d’anuncis del Parlament la llista provisional amb la
relació dels aspirants que hagin superat les proves selectives
amb la puntuació d’apte o no apte.

6.2.- Des de la data de la publicació de la llista provisional, els
aspirants disposaran de tres dies naturals per efectuar les
possibles reclamacions.

6.3.- A continuació, el Tribunal disposarà de set dies naturals
per resoldre les reclamacions, i tot seguit, elevarà a la
Presidència i a la Mesa de la Cambra la proposta de
nomenament dels aspirants que hagin superat les proves
selectives amb la qualificació d’apte.



1914 BOPIB núm. 81 - 16 de febrer del 2001

Posteriorment, es procedirà per part del President del Parlament,
oïda i informada la Mesa, i mitjançant resolució, al nomenament
com a funcionaris de carrera del cos d’administratius dels
aspirants assenyalats i es publicarà aquesta al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.

Setena.-

Després de la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears, els interessats disposaran
d’un mes des de la data de notificació del nomenament per
prendre possessió de les places respectives.

Vuitena.-

Els aspirants que hagin superat les proves s’integraran al Cos
d’administratius a tots els efectes des de la presa de possessió
de les places respectives.

Cada aspirant prendrà possessió com a administratiu de la plaça
que ocupava com a auxiliar administratiu en el moment de
presentar la instància per participar en aquestes proves
selectives, tot d’acord amb les adscripcions als serveis que
pertoquin.

Novena.- Disposicions finals i recursos.

9.1.- La present convocatòria i els actes que se’n derivin
podran ser impugnats d’acord amb el que es disposa a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a la Ley 4/1999, del 13 de enero, que modifica la Ley
30/1992, del 26 de noviembre, i a la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencionso-Administrativa.

9.2.- 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.

9.3.- De totes les reunions del Tribunal qualificador, se
n’aixecarà l’acta pertinent per part del Secretari, i s’adjuntarà a
l’expedient corresponent.

Annex I. Relació de temes

1.- La Constitució Espanyola del 1978: estructura i contingut.
Drets fonamentals i llibertats públiques. La Corona. Funcions
constitucionals del Rei. 

2.- El Tribunal Constitucional i les Corts Generals: composició,
atribució i funcionament. 

3.- Estructura de l’Administració Central de l’Estat.
L’Administració perifèrica i les Delegacions del Govern a les
CCAA. L’Administració Local.  

4.- El Govern de la Nació: funció, designació, composició i
responsabilitat d’aquest. 

5.- Les Comunitats Autònomes: organització, funcions i
competències.  

6.- L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte
administratiu. L’eficàcia: notificació i publicació.

7.- El procediment administratiu. Els recursos administratius:
concepte i classes. La reclamació administrativa prèvia a la via
judicial. Breu referència a la Llei del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu
comú. 

8.- Breu referència a La Llei 2/1989, del 22 de febrer de la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: objecte
i àmbit d’aplicació. El personal al servei de l’administració de la
CAIB. Continguts generals de la llei. Contingut bàsic de
l’Estatut del Personal del Parlament de les Illes Balears.

9.- L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Contingut bàsic
i principis fonamentals. Competències de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. La reforma de l’Estatut
d’Autonomia.

10.- El president de la comunitat autònoma: designació,
funcions i estatut personal. Responsabilitat política del
president i del seu Govern davant del Parlament. 

11.- El Govern de la comunitat autònoma: composició,
competències i funcionament. L’estructura de l’Administració
de la comunitat autònoma.

12.- Els consells insulars, composició, competències i funcions.

13.- El pressupost de la CAIB. El pressuposts generals de la
CAIB: elaboració, estructura, execució i control.

14.- La Unió Europea. Antecedents, objectius i naturalesa
jurídica. Les Institucions Europees. El Consell i la Comissió, el
Parlament Europeu i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

15.- La Llei 8/1986, del 26 de novembre, Electoral de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

16.- El Parlament de les Illes Balears: organització. La Mesa:
funcions i membres. La Junta de Portaveus. Investidura,
qüestió de confiança i moció de censura.

17.- L’Estatut dels Diputats: adquisició, suspensió i pèrdua de
la condició de Diputat, prerrogatives parlamentàries, drets i
deures dels Diputats. Els Grups Parlamentaris.

18.- Les Comissions: permanents i no permanents. El Ple. La
Diputació Permanent.

19.- Disposicions generals de funcionament: les sessions,
l’ordre del dia, els debats i les votacions. El còmput dels
terminis  i la presentació de documents. La declaració
d’urgència. Les publicacions del Parlament de les Illes Balears.
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20.- El Procediment legislatiu comú: projectes de llei,
proposicions de llei, retirada d’aquests. Especialitats del
procediment legislatiu. La iniciativa legislativa.

21.- Interpel·lacions. Preguntes. Proposicions no de llei.

Annex II. Model d’instància

El Sr./la Sra.:________________, funcionari/ària del Cos
d’auxiliars administratius del Parlament de les Illes Balears, en
situació administrativa de__________________, amb DNI
núm._______ i núm. Registre personal:________

DECLAR:

        (X) Que reunesc les condiciones requerides a la base
segona (punts 1, 2 i 3) de la convocatòria publicada al BOPIB.
núm.……. de data………………….., per participar a les proves
selectives convocades per integrar els membres del Cos
d’auxiliars administratius en el Cos d’administratius del
Parlament de les Illes Balears, mitjançant oposició per promoció
interna.
         (X) Que adjunt la certificació acreditativa de la meva
condició de funcionari del Cos d’auxiliars administratius i de la
meva antiguitat com a funcionari pertanyent a qualsevol cos o
escala del grup D de la cambra o d’altres administracions
públiques, així com la fotocòpia compulsada de la titulació
exigida o la certificació acreditativa de la meva antiguitat com a
funcionari de qualsevol cos del grup D.

( ) Que adjunt documentació acreditativa de coneixements
elementals de català (nivell B), conformement amb l’establert
per la base 2.4 de la present convocatòria.

Per això, vos DEMAN de ser admès/esa a les proves
selectives corresponents.

Palma, ____ d ______ del ____
Signatura

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
Relativa a convocatòria per cobrir, mitjançant oposició

per promoció interna d'accés a cossos del mateix grup
funcionarial, d'una plaça vacant al cos d'auxiliars
administratius del Parlament de les Illes Balears.

Convocatòria per cobrir, mitjançant oposició per promoció
interna d'accés a cossos del mateix grup funcionarial, d'una
plaça vacant al cos d'auxiliars administratius del Parlament

de les Illes Balears.

El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'acord adoptat per la Mesa de la Cambra, en

sessió  celebrada dia 7 de febrer del 2001, i a l’empara del que
s'estableix als articles 2.3 i 64 de la Llei 2/1989 del 22 de febrer,
de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i 3 i 9 de l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears, convoca oposició per cobrir una plaça d'auxiliar
administratiu vacant a la plantilla del personal funcionari del
Parlament de les Illes Balears d'acord amb les següents bases.

Primera.- Objecte de la convocatòria.

Cobrir mitjançant oposició per promoció interna d'accés a
cossos del mateix grup funcionarial la plaça vacant de
transcriptor, pertanyent al cos d'auxiliars administratius del
Parlament de les Illes Balears, del grup D, nivell de complement
de destinació 16 i complement específic d’1.081.356'-PTA
anuals.

Segona.- Requisits personals.

2.1.- Esser funcionari de carrera del cos d'uixers en actiu o que
es trobin en qualsevol situació administrativa excepte la de
suspensió ferma.

2.2.- Tenir una antiguitat mínima de dos anys continuats al cos
d'Uixers de la Cambra.

Aquestes  condicions s'acreditaran mitjançant certificació
expedida per l'Oficialia Major de la Cambra i s'adjuntaran a la
instància corresponent.

Tercera.- Presentació d'instàncies i termini per a l'admissió
dels aspirants.

3.1.- 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
corresponent instància, segons el model que figura a l'annex I,
en el termini de vint dies naturals a comptar des de l'endemà al
de la publicació d'aquestes bases al Butlletí oficial del
Parlament de les Illes Balears.

3.2.- Finalitzat el període de presentació d'instàncies, l'Oficialia
Major publicarà al tauler d'anuncis de la cambra, la llista
provisional d’admesos i exclosos. S'hi faran constar el nom, els
cognoms  i el DNI, així mateix s'assenyalarà la causa de la no
admissió dels aspirants exclosos, per tal que aquests, en el
termini de deu dies hàbils comptadors des de la data de
publicació de la llista provisional, puguin al·legar o esmenar les
causes que n’han motivat l’exclusió.

3.3.- Transcorregut el termini anterior i en el termini màxim d'un
mes, la Presidència del Parlament resoldrà les reclamacions que
s'hagin pogut presentar, si n'hi ha, en dictarà la corresponent
resolució i farà pública la llista definitiva dels aspirants
admesos, que es publicarà al tauler d'anuncis de la Cambra,
indicant al mateix temps el lloc i data de realització del primer
exercici, i al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
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Quarta.- Tribunal qualificador.

El tribunal qualificador serà el format per les persones següents:
President: el President del Parlament, Molt. Hble. Sr.

Maximilià Morales i Gómez.
Suplent: el Vicepresident Primer, Hble. Sr. Félix Fernández

Terrés.

Secretari: el Lletrat-Oficial Major, Sr. Joan Ferrer i Cánaves.
Suplent: el lletrat Sr. Lluís Isern i Estela.

Vocal: la Vicepresidenta Segona, Hble. Sra. Francisca
Bennássar i Tous.

Suplent: el Secretari Segon, Hble. Sr. Pere Palau i Torres.

Vocal: la Cap de Negociat de Traduccions, Sra. Catalina
Palmer i Taura.

Suplent: la Cap dels Serveis Administratius, Sra. Joana M.
Vives i Alario.

Vocal: el funcionari Sr. Pere A. Femenia i Roig
Suplent: el funcionari Sr. Miquel Tous i Giscafré. 

En relació amb el funcionament del tribunal, 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 CAIB.

Cinquena.- Procediment selectiu i desenvolupament de les
proves.

5.1.- Consistiran en la realització de dos exercicis de caràcter
obligatori.
Per continuar les proves selectives s'ha d'obtenir una puntuació
de al menys cinc punts en cada exercici. Després de la
realització de cada exercici es publicaran les puntuacions
obtingudes pels aspirants al tauló d'anuncis de la Cambra, així
mateix, es notificarà el lloc i hora de realització del proper
exercici.

Entre exercici i exercici han de transcórrer un mínim de 48 hores.

5.2 .- En atenció de les característiques de les funcions a
realitzar als serveis de publicacions i traduccions de la Cambra,
es ponderarà i valorarà, prioritàriament, la deguda capacitació
dels  aspirants en el coneixement i domini de la llengua catalana,
d'acord amb el que s'estableix als articles 16.2 i 34.3 de la Llei
3/1986, de 29 d'abril, de Normalització Lingüística a les Illes
Balears i 24 i 26 del Decret 100/1990, del 29 de novembre, que
regula l'ús de les llengües oficials de l'Administració de la CAIB
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. En
conseqüència, els aspirants realitzaran els següents exercicis:
  
5.2.1.- Exercici primer: constarà de dues proves.
    
5.2.1.1.- Primera prova: consistirà en una correcció ortogràfica
d'un text en català. Per a realitzar aquesta prova, els aspirants
disposaran de trenta minuts. Es puntuarà entre 0 i 5 punts.

5.2.1.2.- Segona prova: consistirà en la traducció al català d'un
text castellà. Per a realitzar aquesta prova, els aspirants podran

auxiliar-se d'un diccionari. El temps màxim pera aquesta prova
serà d'una hora. Es puntuarà entre 0 i 5 punts.

Si la puntuació obtinguda a cada prova no arriba a 2’50 punts,
els  aspirants restaran en situació de suspesos i no podran
continuar el procés selectiu.

5.2.2.- Exercici segon: consistirà en la transcripció amb
ordinador d'una part d'una sessió parlamentària. En aquest
exercici, es valorarà al fidelitat de la transcripció, la textualitat de
les expressions i l'aplicació dels recursos lingüístics necessaris
per tal que el contínuum verbal esdevengui text.
Per a la realització d'aquest exercici, que durarà una hora i mitja,
els aspirants disposaran d'una cinta enregistrada
magnetofònicament i d'un dictàfon amb pedal. Aquest exercici
es puntuarà entre 0 i 10 punts.

Sisena.- Nomenament i presa de possessió.

6.1.- 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. Des de la data de publicació tots els aspirants
disposaran de tres dies hàbils per a efectuar les reclamacions
oportunes.

6.2.- A continuació, el tribunal disposarà de set dies hàbils per
resoldre les reclamacions i, tot seguit, farà pública al llista
definitiva d'aprovats per ordre correlatiu de puntuació.

6.3.- El Tribunal elevarà la proposta de nomenament a la
Presidència de la Cambra, i, oïda la Mesa, aquesta ordenarà la
publicació de la resolució corresponent al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

6.4.-Des de la data de publicació al BOPIB del seu
nomenament, l’interessat disposarà de tres dies hàbils per a
prendre possessió de la plaça.

Si no se’n pren possessió en el termini indicat, sense causa
justificada, restarà en situació de cessant.

Setena.-

La present convocatòria i els actes que se'n derivin podran
esser impugnats d'acord amb  el que es disposa a la Llei 30/92,
de 26 de noviembre, del règim jurídic de les Administracions
Públiques i del procediment administratiu comú i a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
 

ANNEX I. Model d’instància

(nom i llinatges), funcionari del cos d’Uixers del Parlament de
les  I l les  Balears ,  en  s i tuació  adminis t ra t iva
de__________________, nat/nada dia..................,
del........a..................., que visc a......................, del municipi
de..................província de.................., amb DNI núm.................. i
núm. de Registre Personal:____________

DECLAR:
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     Que reunesc totes les condicions requerides en la base
segona de la convocatòria publicada al butlletí oficial del
Parlament de les Illes Balears, núm. ..... de data.........., per tal de
proveir una plaça de transcriptor del cos d'auxiliars
administratius pel sistema de promoció interna d'accés a cossos
del mateix grup funcionarial i mitjançant oposició i per tant,

     SOL·LICIT d’ésser admès/esa a les proves selectives
corresponents.

       A la seu del Parlament, a    de              del 2001.

Signatura

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
Relativa a convocatòria per cobrir mitjançant concurs de

mèrits, la plaça de xofer vacant al cos d'uixers del Parlament
de les Illes Balears.

Convocatòria per cobrir mitjançant concurs de mèrits,
 la plaça de xofer vacant al cos d'uixers

 del Parlament de les Illes Balears

El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l’aprovat per la Mesa a la reunió de dia 7 de
febrer del 2001, i a l’empara del que s’estableix als articles 7 i
55.2 de l’Estatut del personal del Parlament de les Illes Balears,
convoca concurs de mèrits per cobrir la plaça de xofer,
pertanyent al cos d’uixers, vacant a la plantilla del personal
funcionari del Parlament de les Illes Balears, d’acord amb les
següents bases:

Primera.- Objecte de la convocatòria.

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

1. Plaça:  xofer.
2. Cos:  Uixers.
3. Grup: D.
4. Nivell: 14.
5. Complement Específic:  1.634.819’-PTA anuals.

Segona.- Forma de proveïment i requisits.

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

2.2.- Podran participar-hi tots el funcionaris de carrera del
Parlament de les Illes Balears del cos d’uixers que es trobin en
qualsevol situació administrativa, excepte la de suspensió
ferma, i amb una antiguitat mínima de dos anys al cos d’uixers
del Parlament de les Illes Balears i que disposin del carnet de
conducció B2, BTP o equivalents.

2.3.- En relació amb els funcionaris que es trobin en situació
administrativa distinta a la del 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
CAIB (decret 33/1994, del 28 de març) i en el Decret 122/1997,
del 3 d’octubre, de la Conselleria de la Funció Pública de la
CAIB, pel qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem
de mèrits i les comissions tècniques de valoració del concurs
per al proveïment de diversos llocs de treball de l’Administració
de la CAIB.

Tercera.- Concurs de mèrits.

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

3.2.- Per poder obtenir la plaça convocada serà necessari
aconseguir una puntuació mínima de 2’5 punts.

3.3.- Per dirimir la igualtat en la puntuació total dels mèrits dels
aspirants, s’acudirà en primer lloc, a la puntuació atorgada
conjuntament amb els  mèrits de necessària consideració i, en
cas de persistir aquesta, s’atorgarà la plaça al funcionari amb
major antiguitat al Parlament de les Illes Balears, i si encara
persistia aquesta, s’atorgarà la plaça al funcionari de major
antiguitat a altres Administracions Públiques.

Quarta.- Instàncies i documentació.

4.1.- Les instàncies, d’acord amb el model que figura a l’annex
II, s’hauran de presentar al registre de l’Oficialia Major de la
cambra.

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

4.3.- La documentació a presentar serà la següent:

4.3.1.- Instància sol·licitant participar al concurs de mèrits.
4.3.2.- Certificacions dels mèrits al·legats.
4.3.3.- Certificacions dels  mèrits específics en relació al lloc de
treball.
4.3.4.- Certificació acreditativa de la condició de funcionari de
carrera del Cos d’uixers del Parlament de les Illes Balears, de la
seva antiguitat com a funcionari de la Cambra i de la seva
situació administrativa.
4.3.5.- Fotocòpia compulsada del carnet de conducció exigit a
la base segona.
   
4.4.- Si per justificar els corresponents mèrits es presenten
fotocòpies dels documents originals, aquestes hauran d’estar
degudament compulsades. En cas de dubte al respecte, es
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podrà exigir per la Comissió Tècnica de Valoració la presentació
dels respectius certificats i documents originals.

4.5.- La data de referència per al compliment dels requisits
exigits i la possessió del mèrits al·legats serà la corresponent al
dia en què finalitzi el termini de presentació de les instàncies.

Cinquena.- Comissió tècnica de valoració.

5.1.- Composició:
5.1.1.-  President: el President del Parlament, Hble. Sr. Maximilià
Morales i Gómez.

Suplent: el Vicepresident Primer, Hble. Sr. Félix Fernández
Terrés.
5.1.2.- Secretari: el Lletrat-Oficial Major, Sr. Joan Ferrer i
Cánaves.

Suplent: el lletrat Sr. Lluís Isern i Estela.
5.1.3.- Vocal: la Vicepresidenta Primera, Hble. Sra. Francisca
Bennássar i Tous.

Suplent: el Secretari Segon, Hble. Sr. Pere Palau i Torres.
5.1.4.- Vocal: el Cap de Recursos Humans, Sr. Francesc Jiménez
i Bestard.

Suplent: l’Uixer Major, Sr. Aurelio Santamaría i Mestre.
5.1.5.- Vocal: el funcionari, Sr. Miquel Tous i Giscafré.

 Suplent: el funcionari Gabriel Tous i Bauzá.

En tots els casos se’n nomenaran els suplents corresponents.

5.2.-Per la constitució vàlida de la Comissió Tècnica de
Valoració, a l’efecte de la realització de les sessions,
deliberacions i de la presa d’acords, es requerirà la presència
del President i del secretari, i que hi siguin presents la majoria
dels membres d’aquesta.

5.3.- Les funcions de la Comissió Tècnica de Valoració seran:
valorar els mèrits dels concursants, resoldre els dubtes
plantejats, aprovar les puntuacions dels aspirants i fer la
proposta del nomenament de l’aspirant amb la puntuació més
alta. Així mateix s’estendrà acta de totes les actuacions i
reunions amb indicació expressa de les incidències que hi
puguin sorgir.

5.4.- La Comissió Tècnica de Valoració estarà facultada per
resoldre qualsevol dubte o incidència que es produeixi durant
la realització del concurs de mèrits.

Sisena.- Resolució de la convocatòria.

6.1.- El termini màxim per a la resolució del concurs serà d’un
mes comptador des del dia en què finalitzi el termini de
presentació de les instàncies.

6.2.- Finalitzada la puntuació del mèrits, per part de la Comissió
Tècnica de Valoració s’exposarà al tauler d’anuncis la proposta
provisional d’adjudicació de la plaça.

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

Setena.- Nomenament i presa de possessió.

7.1.- El President, per resolució, oïda i informada la Mesa,
procedirà al nomenament corresponent, i aquest es publicarà en
el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

7.2.- El termini de presa de possessió serà d’un mes, comptador
des de la data de la notificació del nomenament.

Vuitena.- Altres disposicions.

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

8.2.- La present convocatòria, les seves bases i els actes
administratius que se'n derivin podran esser impugnats pels
interessats  en els terminis i en la forma prevists a la Ley
30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a la Ley 4/1999, del 13 de enero de 1999, que modifica
la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, i a la Ley 29/1998, del 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Annex I. Barem de mèrits

Mèrits de consideració necessària:

A) Grau personal:

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

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

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

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

5. Per posseir un grau personal inferior en tres nivells al del
lloc al qual es concursa:  0,5 punts.

B) Antiguitat:

1. Per cada mes de serveis prestats com a funcionari a
qualsevol altra Administració Pública: 0,030 punts per mes, fins
a un màxim de 6 punts.

2. Per cada mes de serveis prestats com a funcionari de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
0,040 punts per mes, fins a un màxim de 8 punts.

3. Per cada mes de serveis prestats com a funcionari del
Parlament de les Illes Balears: 0,045 punts per mes, fins a un
màxim de 10 punts.

4. Per cada mes de serveis prestats com a xofer, amb caràcter
de funcionari interí o destinat en comissió de serveis, 0,060
punts per mes, fins a un màxim de 20 punts.
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C) Coneixements de català:

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

1. Coneixements elementals (certificat B): 0,45 punts.
2. Coneixements mitjans (certificat C): 0,90 punts.
3. Coneixements superiors (certificat D): 1,35 punts.
4. Coneixements de llenguatge administratiu (certificat E):

0,75 punts.

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

Cursos de formació i perfeccionament superats en escoles
d’Administració Pública:

Els cursos impartits per l’Institut Balear de l’Administració
Pública (IBAP) i per L’Institut Nacional de l’Administració
Pública (INAP), que a criteri de la Comissió Tècnica de
Valoració estiguin relacionats amb les funcions del lloc de
treball, es valoraran a raó de 0,15 punts per crèdit amb caràcter
general.

La puntuació màxima per aquest apartat serà de 6 punts.

D'altres mèrits

Diplomes, títols oficials i d’altres i experiència laboral:

1- Es valoraran discrecionalment per part de la Comissió
Tècnica de Valoració, els diplomes i títols oficials expedits per
centres o organismes oficials que estiguin relacionats amb les
funcions del lloc de treball al qual es concursa. La puntuació
màxima d’aquest apartat serà de 2 punts.

2- Els títols o diplomes expedits per altres Institucions o
Entitats, de caràcter no oficial, podran esser objecte de
valoració, si a judici de la Comissió Tècnica de Valoració poden
estar relacionats amb les funcions del lloc de treball al qual es
concursa. La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 2
punts.

3- Es valorarà l’experiència laboral en empreses i organismes
relacionada amb les funcions a desenvolupar. La puntuació
màxima d’aquest apartat serà de 2 punts. 

D'altres estudis:

1- Les titulacions acadèmiques de nivell superior (llicenciatura,
arquitectura, enginyer o similars) es puntuaran amb 1’5 punts.

2- Les titulacions acadèmiques de grau mitjà (diplomatures
universitàries, enginyers tècnics, arquitecte tècnic o similars; o
tres cursos de qualsevol llicenciatura) es puntuaran amb 1 punt.

3- El títol de batxiller superior o equivalent es puntuarà amb 0’5
punts.

En aquests tres casos només es puntuarà la titulació més alta.

Annex II. Model d’instància

El/la funcionari/ària del cos d’uixers Sr./Sra.
_________________, amb DNI núm.:______________ i NRP
n ú m . : _ _ _ ,  q u e  a c t u a l m e n t  o c u p a  l a  p l a ç a
de:___________________ i que es troba en la situació
administrativa de: ________________________, que prengué
possessió d’aquesta el dia:________________
EXPOSA:  que reuneix les condiciones 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: ser admès/esa per participar al concurs de mèrits
convocat per cobrir la plaça vacant de xofer del cos d’uixers del
Parlament de les Illes Balears.

Per la qual cosa, adjunt les certificacions acreditatives i els
documents pertinents relatius als mèrits al·legats.

A la seu del Parlament, a ___ d_________________ del 2001.

Signatura.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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