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RGE núm. 1327/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones assignades a la Direcció General de Política
Lingüística del Govern. (Mesa de 21 de març del 2001).
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març del 2001).
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març del 2001).

RGE núm. 1330/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressupost del COFUC per al 2001. (Mesa de 21 de març del
2001).

RGE núm. 1331/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
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(Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1332/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
entitats que han aportat partides econòmiques al COFUC.
(Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1355/01, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a funcionaris interins que ocupaven llocs de treball vacants.
(Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1356/01, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a funcionaris de carrera que ocupaven llocs de treball en
comissió de serveis. (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1357/01, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llocs de treball vacants. (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1412/01, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Capó i Abrines, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
habitatges de protecció oficial prevists en el Pla d'habitatge.
(Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1413/01, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Capó i Abrines, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures del Pla d'habitatge per afavorir l'adquisició
d'habitatges als joves i immigrants. (Mesa de 21 de març del
2001).

RGE núm. 1414/01, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Capó i Abrines, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
percentatge d'habitatges en règim de lloguer. (Mesa de 21 de
març del 2001).

RGE núm. 1417/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur durant l'any 2000 en relació amb qualsevol
tipus d'activitats esportives. (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1418/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur en relació amb qualsevol tipus d'activitat
relacionada amb el patrimoni històric. (Mesa de 21 de març
del 2001).

RGE núm. 1419/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur en relació amb qualsevol tipus d'activitats
de promoció i foment de la cultura. (Mesa de 21 de març del
2001).

RGE núm. 1420/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur en relació amb qualsevol tipus d'activitats
de promoció i foment de les arts escèniques i musicals. (Mesa
de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1421/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes econòmiques de la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports, en relació amb restauració,
consolidació o revalorització del patrimoni històric. (Mesa
de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1422/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
edicions de llibres subvencionats o editats directament per la
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports. (Mesa
de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1423/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
normalització lingüística de l'any 2000 per a activitats de
difusió i promoció de la llengua pròpia de les Illes Balears.
(Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1424/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
normalització lingüística de l'any 2000 per a activitats de
difusió i  promoció de la llengua pròpia de les Illes Balears.
(Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1425/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportació per part del Govern de les Illes Balears durant
l'any 2000 als Serveis Educatius de Menorca SAL. (Mesa de
21 de març del 2001).

RGE núm. 1432/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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ingressos per concepte de venda d'entrades durant l'any 2000
al Museu de Mallorca. (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1433/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ingressos per concepte de venda d'entrades durant l'any 2000
al Museu de Menorca. (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1434/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ingressos per concepte de venda d'entrades durant l'any 2000
al Museu d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 21 de març del
2001).

RGE núm. 1435/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ingressos per concepte de venda d'entrades durant l'any 2000
al Museu del Puig des Molins. (Mesa de 21 de març del
2001).

RGE núm. 1436/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ingressos per concepte de venda d'entrades durant l'any 2000
al Museu de Muro. (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1437/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ingressos per concepte de venda d'entrades durant l'any 2000
al Museu de Pollentia. (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1438/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions de l'Orquestra Simfònica a Formentera. (Mesa de
21 de març del 2001).

RGE núm. 1439/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions de l'Orquestra Simfònica a Eivissa. (Mesa de 21
de març del 2001).

RGE núm. 1440/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions de l'Orquestra Simfònica a Menorca. (Mesa de 21
de març del 2001).

RGE núm. 1441/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions de l'Orquestra Simfònica a Mallorca. (Mesa de 21
de març del 2001).

RGE núm. 1442/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions concedides per a la promoció, creació i difusió
del teatre. (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1443/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions concedides per a la promoció, creació i difusió
del teatre. (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1475/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
l'estudi relatiu a sòl vacant. (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1476/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fórmula
utilitzada per a l'adjudicació de l'estudi sobre sòl vacant a la
UIB. (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1477/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visitants que va rebre el Museu de Mallorca durant l'any
2000. (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1478/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visitants que va rebre el Museu de Menorca durant l'any
2000. (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1479/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visitants que va rebre el Museu d'Eivissa i Formentera durant
l'any 2000. (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1480/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visitants que va rebre el Museu del Puig des Molins durant
l'any 2000. (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1481/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visitants que va rebre el Museu de Muro durant l'any 2000.
(Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1482/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visitants que va rebre el Museu de Pollentia durant l'any
2000. (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1483/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes rebudes pel cercle artístic de Ciutadella. (Mesa de 21
de març del 2001).

Palma, a 21 de març 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.

Quines persones i amb quines funcions hi ha assignades a
la Direcció General de Política Lingüística del Govern?

Palma, a 12 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.



BOPIB núm. 86 - 23 de març del 2001 2043

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.

Quantes persones hi ha contractades actualment al
COFUC? Especificau-ne el nom i cognom i la categoria
administrativa.

Palma, a 12 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones, físiques i/o privades, han rebut
subvencions i/o ajuts econòmics per part del COFUC des de
l'any 2000? Especificau la quantia rebuda per cadascuna.

Palma, a 12 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin pressupost té el COFUC per a l'any 2001?

Palma, a 12 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines entitats i/o institucions han aportat partides
econòmiques al COFUC durant l'any 2000?

Palma, a 12 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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.

Quines entitats i/o institucions han aportat partides
econòmiques al COFUC per a l'any 2001?

Palma, a 12 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de funcionaris interins ocupaven llocs de treball
vacants a data 10 de febrer del 2001 (inclosa)?

Palma, a 14 de març del 2001.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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

Quants funcionaris de carrera ocupaven llocs de treball
vacants en comissió de serveis a data 10 de febrer del 2001
(inclosa)?

Palma, a 14 de març del 2001.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.

Quants de llocs de treball hi havia vacants sense estar
ocupats  per funcionaris interins a data de dia 10 de febrer del
2001 (inclosa)?
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Palma, a 14 de març del 2001.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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

Quants d'habitatges de protecció oficial té prevists en el Pla
d'Habitatge?

Palma, a 15 de març del 2001.
La diputada:
Margarita Capó i Abrines.

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 escrita.

Quines mesures s'han incorporat al Pla d'Habitatge per tal
d'afavorir l'adquisició d'un habitatge per part dels joves i també
dels immigrants?

Palma, a 15 de març del 2001.
La diputada:
Margarita Capó i Abrines.

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

Quin percentatge d'aquests habitatges serà en règim de
lloguer?

Palma, a 15 de març del 2001.
La diputada:
Margarita Capó i Abrines.

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.

Quines entitats i/o persones físiques o jurídiques han rebut
ajudes econòmiques de l'Ibatur durant l'any 2000 en relació amb
qualsevol tipus d'activitats esportives? Especificau el nom de
l'entitat i/o persona jurídica, la quantia econòmica i el lloc on
s'ubiqui la seva raó social.

Palma, a 13 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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 escrita.

Quines entitats  i/o persones físiques o jurídiques han rebut
ajudes econòmiques de l'Ibatur durant l'any 2000 en relació amb
qualsevol tipus d'activitats relacionades amb el patrimoni
històric? Especificau el nom de l'entitat i/o persona jurídica, la
quantia econòmica i el lloc on s'ubiqui la seva raó social.

Palma, a 13 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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 escrita.

Quines entitats i/o persones físiques o jurídiques han rebut
ajudes econòmiques de l'Ibatur durant l'any 2000 en relació amb
qualsevol tipus d'activitats  de promoció i foment de la cultura?
Especificau el nom de l'entitat i/o persona jurídica, la quantia
econòmica i el lloc on s'ubiqui la seva raó social.

Palma, a 13 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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 escrita.

Quines entitats i/o persones físiques o jurídiques han rebut
ajudes econòmiques de l'Ibatur durant l'any 2000 en relació amb
qualsevol tipus d'activitats de promoció i foment de les arts
escèniques i musicals? Especificau el nom de l'entitat i/o
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persona jurídica, la quantia econòmica i el lloc on s'ubiqui la
seva raó social.

Palma, a 13 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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 escrita.

Quines entitats i/o persones físiques o jurídiques han rebut
ajudes de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports  durant l'any 2000 en relació amb restauració,
consolidació o revalorització de patrimoni històric? Especificau
el nom de l'entitat i/o persona jurídica, la quantia econòmica i el
lloc on s'ubiqui la seva raó social.

Palma, a 13 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
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 edicions de llibres ha subvencionat o editat
directament la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports  des del setembre del 1999? Especificau-ne l'autor, el
títol, l'editorial la subvenció atorgada i/o el cost de l'edició.

Palma, a 13 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
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 entitats i/o persones físiques i/o jurídiques,
acollides al programa de normalització lingüística de l'any 2000
per a activitats de difusió i promoció de la llengua pròpia de les
Illes Balears, varen rebre subvencions destinades a persones
i entitats sense ànim de lucre? Especificau el nom de la persona
i/o entitat, la subvenció atorgada i la població on s'ubiqui la raó
social de l'entitat o persona.

Palma, a 13 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
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 entitats i/o persones físiques i/o jurídiques,
acollides al programa de normalització lingüística de l'any 2000
per a activitats de difusió i promoció de la llengua pròpia de les
Illes Balears, varen rebre subvencions destinades a persones
i entitats sense ànim de lucre? Especificau el nom de la persona
i/o entitat, la subvenció atorgada i la població on s'ubiqui la raó
social de l'entitat o persona.

Palma, a 13 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
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 aportació ha realitzat el Govern de les Illes Balears
durant l'any 2000 als Serveis  Educatius de Menorca SAL per al
funcionament de l'ensenyament d'adults a Menorca?
Especificau la partida econòmica dels pressuposts de la
comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent.

Palma, a 13 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
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 ingressos per concepte de venda d'entrades es varen
obtenir durant l'any 2000 al Museu de Mallorca? Especificau-
los per mesos.

Palma, a 13 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
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 ingressos per concepte de venda d'entrades es varen
obtenir durant l'any 2000 al Museu de Menorca? Especificau-
los per mesos.

Palma, a 13 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
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 ingressos per concepte de venda d'entrades es varen
obtenir durant l'any 2000 al Museu d'Eivissa i Formentera?
Especificau-los per mesos.

Palma, a 13 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
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 ingressos per concepte de venda d'entrades es varen
obtenir durant l'any 2000 al Museu del Puig des Molins?
Especificau-los per mesos.

Palma, a 13 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
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 ingressos per concepte de venda d'entrades es varen
obtenir durant l'any 2000 al Museu de Muro? Especificau-los
per mesos.

Palma, a 13 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
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 ingressos per concepte de venda d'entrades es varen
obtenir durant l'any 2000 al Museu de Pollentia? Especificau-los
per mesos.

Palma, a 13 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)
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.

Quantes actuacions ha realitzat l'Orquestra Simfònica de les
Illes Balears a l'illa de Formentera durant l'any 2000? Especificau
quines i el lloc de la celebració.

Palma, a 14 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)
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.

Quantes actuacions ha realitzat l'Orquestra Simfònica de les
Illes Balears a l'illa d'Eivissa durant l'any 2000? Especificau
quines i el lloc de la celebració.

Palma, a 14 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes actuacions ha realitzat l'Orquestra Simfònica de les
Illes Balears a l'illa de Menorca durant l'any 2000? Especificau
quines i el lloc de la celebració.

Palma, a 14 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
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.

Quantes actuacions ha realitzat l'Orquestra Simfònica de les
Illes Balears a l'illa de Mallorca durant l'any 2000? Especificau
quines i el lloc de la celebració.

Palma, a 14 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)
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 subvencions o ajudes ha concedit la Conselleria de
Turisme del Govern per a la promoció, creació i difusió del
teatre entre setembre del 1999 fins a data d'avui? Especificau el
nom, el concepte i la raó social del beneficiari.

Palma, a 14 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)
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 subvencions o ajudes ha concedit la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern per a la promoció, creació i
difusió del teatre entre setembre del 1999 fins a data d'avui?
Especificau el nom, el concepte i la raó social del beneficiari.

Palma, a 14 de març del 2001.
El diputat:

Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
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 nombre de visitants va rebre el Museu de Mallorca
durant l'any 2000? Especificau els  grups escolars i els grups de
jubilats, per mesos, si n'és possible.

Palma, a 14 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
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 nombre de visitants va rebre el Museu de Menorca
durant l'any 2000? Especificau els grups escolars i els grups de
jubilats, per mesos, si n'és possible.

Palma, a 14 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)
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 nombre de visitants va rebre el Museu d'Eivissa i
Formentera durant l'any 2000? Especificau els grups escolars i
els grups de jubilats, per mesos, si n'és possible.

Palma, a 14 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)
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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Quin nombre de visitants va rebre el Museu del Puig des
Molins durant l'any 2000? Especificau els grups escolars i els
grups de jubilats, per mesos, si n'és possible.

Palma, a 14 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)
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 nombre de visitants va rebre el Museu de Muro durant
l'any 2000? Especificau els grups escolars i els grups de
jubilats, per mesos, si n'és possible.

Palma, a 14 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)
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 nombre de visitants va rebre el Museu de Pollentia
durant l'any 2000? Especificau els grups escolars i els grups de
jubilats, per mesos, si n'és possible.

Palma, a 14 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)
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 ajudes ha rebut el cercle artístic de Ciutadella des
del 1995, per part del Govern de les Illes Balears, per a la
promoció i el suport al Premi Born de Teatre, impulsat per
aquesta ciutat?

Palma, a 14 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)
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 escrita.

Quin és el cost de l'estudi sobre sòl vacant encarregat a la
Universitat de les Illes Balears?

Palma, a 16 de març del 2001.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)
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 escrita.

Quina va ser la fórmula utilitzada per adjudicar l'estudi
relatiu al sòl vacant a la Universitat de les Illes Balears?

Palma, a 16 de març del 2001.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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

Ordre de Publicació

RGE núm. 1459/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manifestacions d'Esquerra Unida en relació amb el Consell
Consultiu. (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1460/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desautorització al "govern de progrés". (Mesa de 21 de març
del 2001).

RGE núm. 1461/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe del
Consell Consultiu en relació amb la Llei d'estrangeria. (Mesa
de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1462/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informes
efectuats a altres comunitats autònomes en relació amb la
Llei d'estrangeria. (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1511/01, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
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a enterraments il·legals al cementiri municipal de Son Valentí
(Palma). (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1512/01, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Coll, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució
dels preus dels productes petrolífers. (Mesa de 21 de març del
2001).

RGE núm. 1513/01, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fonts
Ufanes. (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1514/01, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ús de
l'excedent d'aigua a Palma. (Mesa de 21 de març del 2001).

Palma, a 21 de març 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.

Està d'acord el Molt Hble. Sr. President del Govern amb les
declaracions efectuades per Esquerra Unida de les Illes Balears,
formació a la qual pertany la consellera Fernanda Caro, que
diuen, en relació amb els membres del Consell Consultiu, que
"es tracta de juristes ultraconservadors"?

Palma, a 16 de març del 2001.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

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

Pensa el president del Govern que el dictamen efectuat pel
Consell Consultiu en relació amb la Llei d'estrangeria suposa,
segons diuen els membres d'Esquerra UNida, "una
desautorització al Govern de progrés?

Palma, a 16 de març del 2001.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

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

Considera el president del Govern que l'informe del Consell
Consultiu en relació a la Llei d'estrangeria és "del tot
insostenible i inconsistent"?

Palma, a 16 de març del 2001.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

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

Considera el president del Govern que, en el cas de Balears,
han de prevaler els informes evacuats per Catalunya i Aragó en
relació a la Llei d'estrangeria?

Palma, a 16 de març del 2001.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

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

Quines actuacions ha efectuat la Conselleria de Sanitat en
relació amb els enterraments il·legals que es practiquen a
l'ampliació del cementiri municipal de Son Valentí (Palma)?

Palma, a 21 de març del 2001.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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 vicepresident del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral
davant Ple.
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Quina ha estat l'evolució dels preus dels productes
petrolífers a les Illes Balears durant l'any 2000 en relació amb la
mitjana de preus de l'Estat espanyol?

Palma, a 21 de març 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, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud
de resposta oral davant Ple.

Com pensa garantir la Conselleria de Medi Ambient la
conservació de ses Fonts Ufanes?

Palma, a 20 de març del 2001.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud
de resposta oral davant Ple.

Com valora la consellera de Medi Ambient que just un any
després de la sequera més greu del segle passat, sobrin
4.000.000 metres cúbics/any d'aigua dessalada a la badia de
Palma?

Palma, a 20 de març del 2001.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

3.12. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1325/01, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Capó i Abrines, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Biblioteca de Can Salas, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1326/01, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Capó i Abrines, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Museu Marítim de les Illes Balears, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 21 de març
del 2001).

RGE núm. 1411/01, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Capó i Abrines, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
percentatge d'habitatges oficials destinats a immigrants, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa
de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1415/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
gestions per a l'ús compartir d'espais del Museu de Menorca,
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports (Mesa de 21 de març del 2001).

RGE núm. 1416/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Llei d'associacionisme cultural, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 21 de març
del 2001).

Palma, a 21 de març 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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

En quina fase es troba l'execució de la Biblioteca de Can
Salas?

Palma, a 28 de febrer del 2001.
La diputada:
Margarita Capó i Abrines.

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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Pensa l'actual Govern promoure el Museu Marítim de les
Illes Balears?

Palma, a 28 de febrer del 2001.
La diputada:
Margarita Capó i Abrines.
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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 la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Quin percentatge d'habitatges oficials pensa el Govern de
les Illes Balears destinar a la població immigrant?

Palma, a 15 de març del 2001.
La diputada:
Margarita Capó i Abrines.

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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

En quina situació es troben les gestions entre la Conselleria
de Cultura del Govern i el Consell Insular de Menorca per a l'ús
compartit d'espais del Museu de Menorca?

Palma, a 13 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa presentar la Conselleria de Cultura la llei
d'associacionisme cultural?

Palma, a 13 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1324/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a educació infantil. (Mesa de 21 de març del 2001).

Palma, a 21 de març 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.

A l’àmbit de la Unió Europea (UE), els sistemes educatius
es caracteritzen per l’existència de tres nivells en l’ensenyament
no universitari: preescolar, primària i secundària.

En general, l’inici de l’educació primària és coincident amb
l’etapa d’escolaritat obligatòria, la duració de la qual és variable
en els diferents països europeus i oscil·la entre els 9 i els 11
anys.

Amb anterioritat a l’educació primària es contempla
l’educació preescolar, que no té caràcter d’obligatorietat i que
sol estar dividida en dos cicles o etapes.

La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
derecho a la educación, recull a diversos articles una
referència expressa a l’educació preescolar.

Així mateix, la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, de
ordenación general del sistema educativo, en el seu article 3
inclou l’educació infantil en el sistema educatiu, i la
desenvolupa en els arts. 7 a 11, ambdós inclosos.

A les Illes Balears la taxa d’escolarització és quasi del cent
per cent a la segona etapa d’educació infantil (3 a 6 anys), nivell
en el qual es va generalitzar la política de concerts educatius el
1999. Actualment més d’un centenar de centres docents privats
imparteixen ensenyament en aquest nivell educatiu en 386
unitat concertades. D’acord amb els documents d’organització
de centres (DOC), el 68,42% superen les ratios alumnes-unitat
en algun nivell i el 42,5% de les unitat incompleixen les ratios
que determina l’article 13 del R.D. 1004/1991, de 14 de juny. Així
mateix, el nombre de centres que superen les ratios a infantil (3
anys) és el 45,04%.

La finançació d’aquesta etapa educativa està reconeguda
a l’article 11 de la Logse: “Les administracions educatives
desenvoluparan l’educació infantil. A tal fi determinaran les
condicions en les quals podran establir-se convenis...”, i també
a la disposició addicional segona, apartat 3, de la Llei orgànica
9/1995, de 20 de novembre, de participación, evaluación y
gobierno de los centros docentes: “Con el fin de ampliar la
oferta del segundo ciclo de la educación infantil, las
administraciones educativas podrán establecer sistemas de
f inanciación con corporaciones locales,  otras
administraciones públicas y entidades privadas titulares de
centros concertados, sin fines de lucro...”
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Tot i això, en el primer cicle d’educació infantil (0 a 3 anys),
la taxa  d’escolarització és molt baixa i no existeixen els concerts
educatius. En aquest nivell ha tengut tradicionalment més
caràcter assistencial que educatiu i en funció d’això el Ministeri
de Treball i Assumptes Socials ha vengut remetent convenis
amb les comunitats autònomes per tal de desenvolupar
programes d’atenció a la infància de 0 a 3 anys.

L’existència d’una forta demanda social d’extensió de la
gratuïtat de l’educació infantil requereix que l’administració
educativa estableixi la generalització d’un model de finançament
a la primera etapa, que s’ha d’estendre de forma progressiva.
Així mateix s’han d’arbitrar subvencions per a les corporacions
locals  que siguin titulars de centres d’educació infantil.
Aquestes  subvencions i altres ajudes han de tenir per finalitat
no solament el sosteniment dels centres, sinó afavorir una
educació de qualitat mitjançant la millora dels requisits referits
a instal·lacions i condicions materials, aspectes que regula el
R.D. 1004/1991, de 14 de juny, en els arts. 10 i següents.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
desenvolupar el que disposa el R.D. 1004/1991, de 14 de juny.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
subvencionar als ajuntaments part del cost del funcionament
dels centres d’educació infantil de titularitat municipal.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir un
règim d’ajudes per a l’adaptació dels centres d’educació infantil
als requisits establerts al R.D. 1004/1991, de 14 de juny.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a acordar
l’aplicació d’una política de subvencions a la primera etapa
d’educació infantil.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a terme
les actuacions necessàries per tal de millorar les ratios
professors-alumnes en el segon cicle d’educació infantil.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a transferir
a la Conselleria d’Educació i Cultura la guarderia infantil “Verge
de la Salut” de Palma, la guarderia infantil “Francesc de Borja
Moll” de Ciutadella i la guarderia infantil “Magdalena Humbert”
de Maó.

Palma, a 6 de març del 2001.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1294/01, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a condonació del deute extern al
Salvador, amb sol·licitud de tramitació davant comissió
(Mesa de 21 de març del 2001).

Palma, a 21 de març 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 PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Drets Humans.

El terratrèmol de 7,6 graus en l’escala de Richter que va
assolar el passat dissabte 13 de gener del 2001 l’estat d’El
Salvador està causant importants seqüeles en aquell país i als
més de 6 milions d’habitants que viuen en aquest estat.

Atès  que les necessitats immediates i futures són i seran
moltes i que l’estat d’El Salvador haurà de disposar del màxim
nombre de recursos possibles, ja siguin humans, materials o
econòmics.

Atès  que El Salvador té un deute extern amb l’Estat
espanyol de més de 4.043 milions de dòlars.

Atès que aquest deute extern és una llosa per al
desenvolupament d’aquest estat.

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 Govern de l’Estat i
els  grups parlamentaris de les Corts Generals a promoure la
condonació sense cap tipus de condició del deute extern d’El
Salvador amb l’Estat espanyol.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assumir aquesta proposta.

Palma, a 12 de març del 2001.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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3.16. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1388/01, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a sol·licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Treball i Formació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de març del 2001, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que sol·licita la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre
economia social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a retirada de la Proposició de llei RGE núm.

731/01. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de març del 2001, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
1453/01, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, mitjançant el qual es comunica la retirada de
la proposició de llei de referència, relativa a permisos i
llicències de conduir, passaports i documents nacionals
d'identitat en català (publicada al BOPIB núm. 82, de 23 de
febrer d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a diputats que defensaran en el Congrés dels

Diputats la Proposició de llei RGE núm. 3819/00, de
participació de les comunitats autònomes en el Consell de la
Unió Europea. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de març del 2001, admeté a tràmit els escrits RGE núm.
1406/01 i 1408/01, presentats pel Grup Parlamentari
Socialista i pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
respectivament, mitjançant els quals comuniquen els noms
dels diputats que defensaran davant el Congrés dels Diputats

la proposició de llei de referència (publicada al BOPIB núm.
63, de 6 d'octubre del 2000). En conseqüència, la Mesa, a
proposta de la Presidència, efectuà les designacions
següents:

- Hble. Sr. Andreu Crespí i Plaza.
- Hble. Sr. Cecili Buele i Ramis.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Relativa a canvis a diverses comissions (RGE núm.

1323/01).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de març del 2001, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
1323/01, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual comunica els canvis següents:

* Comissió d'Assumptes Socials: substitució del diputat Sr.
Jaume Font i Barceló per la diputada Sra. Aina Castillo i
Ferrer.

* Comissió de Cultura, Educació i Esports; substitució de la
diputada Sra. Aina Castillo i Ferrer pel diputat Sr. Jaume
Font i Barceló.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a llista definitiva d'admesos i exclosos a les

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, i data
dels exercicis primer i segon.

RESOLUCIÓ

Tot d’acord amb l’establert a la base tercera apartat quart de
la convocatòria publicada al Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears núm. 81, de 16 de febrer del 2001,  per integrar
els  actuals membres del cos d’auxiliars administratius del
Parlament de les Illes Balears al cos d’administratius, mitjançant
promoció interna, i d’acord amb l’aprovat a la sessió
constitutiva del Tribunal que ha de jutjar aquestes proves,
celebrada dia 19 de març del 2001, a les 11,30 hores,
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RESOLC:

1. Atès que no s’han produït reclamacions a la llista provisional
d’admesos i exclosos, publicar la llista definitiva d’admesos i
exclosos per participar en aquestes proves i que és la següent:

Llista definitiva d'admesos:

Joan Carles Mas i Cladera.
Eusebio Fuster i Tapias.
Catalina Binimelis i Ecker.
Jaume Munar i Arrom.
Pere A. Femenia i Roig.
Antònia Llabrés i Cardell.
Ivonne Sabaté i Beltrán.
Gabriel Tous i Bauzá.
Jaume Riera i Pou.
Aina Pilar Albertí i Cabot.
Mateu Vich i Coll.
Petra Genestra i Serra.
Jaume Cantallops i Nicolau.
José Luis Janer i Bosch.

Exclosos:

Cap.

2. Que els aspirants admesos que han de realitzar l’exercici
primer corresponent a la prova de català, atès que no han
presentat els certificats o títols exigits a la base tercera de la
convocatòria, són els que s’assenyalen a continuació:

Eusebio Fuster i Tapias.
Jaume Cantallops i Nicolau.
Petra Genestra i Serra.
José Luis Janer i Bosch.
Antònia Llabrés i Cardell.
Catalina Binimelis i Ecker.

La resta d’aspirants queden exempts de realitzar la prova de
català, atès que han presentat els títols o certificats exigits.

3. Convocar els aspirants anteriors per realitzar la prova de
català el proper dia 23 de març del 2001, a les 10,00 hores a la
seu del Parlament.

4. Convocar a tots els aspirants que hagin superat la prova de
català, per realitzar la prova corresponent al segon exercici el
proper dia 2 d’abril del 2001, a les 16,00 hores a la seu del
Parlament.

A la seu del Parlament, a 19 de març del 2001.
El president del tribunal:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
Relativa a resolució del president del Parlament de les

Illes Balears, per la qual s'aprova la convocatòria per al
proveïment dels llocs de treball vacants a la plantilla
orgànica de la Cambra mitjançant concurs de mèrits i lliure
designació.

El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l’aprovat per la Mesa, en sessió de dia 21 de
març del 2001, i a l’empara del que s’estableix als articles  13.8
i 55 (apartats 2 i 4) de l’Estatut del Personal del Parlament de les
Illes Balears,  dicta la següent

Resolució:

Aprovar la convocatòria per cobrir, mitjançant concurs de
mèrits i lliure designació, diverses places vacants a la nova
plantilla orgànica del personal del Parlament de les Illes Balears,
aprovada a la sessió de la Mesa de dia 14 de març del 2001, i
que figuren a l’annex III de les bases de la convocatòria, amb
subjecció a les següents:

Bases de la convocatòria

Primera. Objecte de la convocatòria.

L’objecte d’aquesta convocatòria és el proveïment pel
personal funcionari dels llocs de treball de l’Administració del
Parlament de les Illes Balears, vacants i dotats
pressupostàriament, derivats de l’aprovació de la nova plantilla
orgànica de la Cambra que s’assenyalen a l’annex III de les
presents bases.

Segona. Forma de proveïment i requisits.

2.1. El proveïment es realitzarà pel procediment de concurs de
mèrits o de lliure designació.

2.2. En ambdós procediments, per poder optar a un lloc de
treball s’haurà de complir el requisit de pertinença al cos i grup
funcionarial al qual s’adscriu el lloc en qüestió, i en el supòsit
que s’exigeixi qualque titulació o condicions especials a
l’apartat “requisits”, s’haurà d’estar en possessió d’aquesta o
aquestes.

2.3. Podran participar-hi tots el funcionaris de carrera del
Parlament de les Illes Balears que es trobin en qualsevol
situació administrativa, excepte la de suspensió ferma, i amb
una antiguitat d’almenys dos anys a les places que ocupaven
abans d’aprovar-se la nova plantilla orgànica del Parlament de
les Illes Balears.

2.4. 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
comunitat autònoma de les Illes Balears (Decret 33/1994, de 28
de març) i en el Decret 122/1997, del 3 d’octubre de la
Conselleria de la Funció Pública de la comunitat autònoma de
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les Illes Balears 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 comunitat autònoma de les Illes Balears.

Tercera. Concurs de mèrits.

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

3.2. Per poder obtenir la plaça sol·licitada serà necessari obtenir
una puntuació mínima d’un punt.

3.3. Per dirimir la igualtat en la puntuació total del mèrits dels
aspirants, s’acudirà, en primer lloc, a la puntuació atorgada
conjuntament als 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 en el 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. Es podran sol·licitar fins a un màxim de set  llocs de treball,
per ordre de preferència.

4.4. La documentació a presentar serà la següent:

4.4.1. Instància sol·licitant ésser admès al concurs de
mèrits/lliure designació on consti que els funcionaris reuneixen
les condicions per poder participar-hi.

4.4.2. Certificacions dels mèrits al·legats i títols presentats.
4.4.3. Certificacions dels  mèrits específics en relació amb el

lloc de treball.
4.4.4. Certificació acreditativa on consti:  la condició de

funcionari de carrera del Parlament de les Illes Balears, quina
plaça ocupava abans de l’aprovació de la nova plantilla
orgànica i la seva antiguitat en aquesta plaça i en qualsevol
altra que hagi desenvolupat a l’Administració del Parlament de
les Illes Balears,  indicant en qualsevol cas quines places s’han
ocupat i durant quant de temps.

4.4.5. Certificació de la seva antiguitat com a funcionari en
pràctiques, interí o de carrera, o com a personal laboral de
qualsevol altra administració pública,  si n'és el cas.

4.5. La data de referència per al compliment dels requisits
exigits i la possessió dels mèrits al·legats serà el dia que finalitzi
el termini de presentació de sol·licituds.

4.6. Si per justificar els corresponents mèrits es presenten
fotocòpies dels documents originals, aquestes hauran d’estar
degudament compulsades. En cas de dubtes al respecte, es

podrà exigir per la Comissió Tècnica de Valoració la presentació
dels respectius certificats i documents originals.

Cinquena. Comissió tècnica de valoració.

5.1. Composició:
 

5.1.1.  President: el president del Parlament o membre de la
Mesa en qui delegui.

5.1.2. Secretari: el lletrat oficial major.
5.1.3. Vocal: un altre membre de la Mesa.
5.1.4. Vocal: el cap de Recursos Humans,
5.1.5. Vocal: Un vocal elegit per la Junta de Personal d’entre

els  seus membres o d’entre el personal funcionari de la Cambra.

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

5.2. Per a la constitució vàlida de la Comissió tècnica de
valoració, a l’efecte de la realització de les sessions,  les
deliberacions i la presa d’acords, es requerirà la presència del
president i el 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-ne les
propostes  de nomenament corresponents. 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 celebració del concurs de mèrits, especialment en relació amb
la valoració dels mèrits.

Sisena. Resolució de la convocatòria.

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

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 les places a la Presidència i Mesa de la
Cambra.

Setena. Nomenament i presa de possessió.

7.1. El president, per resolució, després de l’aprovació per la
Mesa, procedirà als nomenaments corresponents i aquests es
publicaran en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
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7.2. El termini de presa de possessió serà d’un mes, comptador
des del dia de la notificació dels nomenaments pertinents, previ
cessament als llocs de treball que ocupaven els aspirants
seleccionats. 

Vuitena. Altres disposicions.

8.1. En tot allò no previst en aquestes bases, hom s’ajustarà al
que es disposa en el Decret 33/1994, del 28 de març de la
Conselleria de la Funció Pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, 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. Contra la convocatòria, les seves bases i els actes
administratius que se’n derivin, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador a partir de l’endemà del de la
publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears d’aquesta resolució, d’acord amb el que disposen els
articles 116 i 117 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común i a la Ley 4/1999, del 13
de enero de 1999, que modifica la Ley 30/1992, del 26 de
noviembre; o recurs contenciós administratiu, davant el jutjat
del contenciós administratiu de Palma, tot d’acord amb el que
disposen els articles 8.2 i 46 de la Ley 29/1998, del 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà al de
la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears. 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de març del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Annex I. Barem de mèrits

Mèrits de consideració necessària

A) Grau Personal:

1. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut,
superior en dos o més nivells o més al lloc al qual es concursa:
5  punts.

2. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut,
superior en un nivell al del lloc al qual es concursa:  4’5  punts.

3. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut,
igual al del lloc al qual se concursa:  4 punts.

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

5. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut,
inferior en dos nivells al del lloc al qual es concursa:  3 punts.

6. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut,
inferior en tres o més nivells, al del lloc al qual es concursa: 2,5
punts.

B) Valoració del treball realitzar amb anterioritat:

1. Per haver ocupat com a funcionari de carrera un lloc de
treball amb un nivell de complement de destinació superior al
del lloc al qual es concursa: 0,016 punts per mes, fins a un
màxim de 2 punts.

2. Per haver ocupat com a funcionari de carrera un lloc de
treball amb un nivell de complement de destinació igual al del
lloc al qual es concursa: 0,012 punts per mes, fins a un màxim
d’1,5 punts.

3. Per haver ocupat com a funcionari de carrera un lloc de
treball amb  un nivell de complement de destinació inferior, fins
a un màxim de quatre nivells al del lloc al qual es concursa:
0,008 punts per mes, fins a un màxim d’1 punt.

El total màxim de punts que es podran obtenir globalment
per aquest apartat és de 3 punts.

C) Antiguitat:

1. Per cada mes de serveis prestats a qualsevol altra
administració pública:  0,030 punts per mes, fins a un màxim de
6 punts.

2. Per cada mes de serveis prestats a l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears:  0,037 punts per mes,
fins a un màxim de 7 punts.

3. Per cada mes de serveis prestats al Parlament de les Illes
Balears en un àrea, departament, secció,  servei, negociat que
no correspongui al dels llocs de treball que es sol·liciten:  0,039
punts per mes, fins a un màxim de 8  punts.

4.  Per cada mes de serveis prestats al Parlament de les Illes
Balears en un àrea, departament, secció, servei, negociat,
corresponent als dels llocs de treball que es sol·liciten: 0,048
punts per mes, fins un màxim de 10 punts. 

D) Coneixements de català:

Es valoraran els coneixements de català amb el barem
següent:

1. Llicenciatura específica: 5 punts

2. Els certificats lliurats per la Junta Avaluadora de Català
relacionats amb el tipus de coneixements següents:

- Coneixements elementals (certificat B): 1,50  punts.
- Coneixements mitjans (certificat C): 2  punts.
- Coneixements superiors (certificat D): 2,50  punts.
- Coneixements de llenguatge administratiu (certificat E):

0,50 punts.
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Es valorarà només un certificat, excepte en el cas del
certificat de coneixements de llenguatge administratiu, en el
qual la puntuació s’acumularà a l’altre certificat que s’hi aporti.

3. Així mateix es valoraran amb els mateixos punts que els
certificats de la Junta Avaluadora de Català els títols, certificats
o diplomes equivalents, lliurats per les institucions
determinades mitjançant l’ordre del Conseller de Cultura,
Educació i Esports, del dia 16 de febrer  del 2000, publicada al
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 23, de data 22 de
febrer del 2000, i a l’ordre del Conseller de Cultura, Educació i
Esports, del dia 9 de juny del 2000, publicada al Butlletí Oficial
de les Illes Balears, núm. 80, de data 29 de juny del 2000.

4. També es valoraran tot seguint el mateix criteri que en el punt
anterior, aquells títols o certificats oficials emesos per l’Institut
Balear d’Administració Pública (IBAP), 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 dia 2 de novembre del 1995, publicada al
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
núm. 146, de data 23 de novembre del 1995.

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

Dels  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 dels
llocs de treball als quals s’aspira, se’n valorarà cada crèdit,
equivalent a 10 hores de durada,  a raó de 0,075 punts.

Aquells  cursos directament relacionats amb les àrees
d’informàtica, jurídico-administrativa, comptable-pressupostària
i econòmica, i parlamentària es valoraran a raó de 0,080 punts
per crèdit.

La impartició de cursos es valorarà a raó de 0,10 punts per
crèdit i tot d’acord amb les criteris assenyalats anteriorment. A
aquest efecte caldrà presentar el certificat corresponent, en el
qual haurà de figurar si el curs fou impartit pel funcionari en la
seva totalitat o en part. En aquest darrer cas caldrà detallar el
nombre d’hores impartides per conseqüentment, fer-ne una
valoració proporcional.

Si s’ha assistit més d’una vegada a un mateix curs o aquest
s’ha impartit més d’una vegada, es valorarà un sol cop.

La puntuació màxima per aquest apartat serà de 3 punts.

Per a la valoració de qualsevol curs, s’haurà d’acreditar que
s’ha superat amb aprofitament.

En aplicació de la resolució del dia 31 de gener del 2000, de
la Secretaria de l’Estat per a l’Administració Pública, els cursos
de formació realitzats i superats amb aprofitament en el marc del
Segon Acord de formació contínua en les Administracions
Públiques, qualsevol que n’hagi estat el promotor i sempre que
hagin estat registrats en l’Institut Balear d’Administració
Pública abans del dia en què finalitzi el termini de presentació
de sol·licituds, s’entenen, a l’efecte de la valoració dins

d’aquesta convocatòria, com a superats en escoles
d’administració pública. No necessiten el registre esmentat els
cursos inclosos en els  plans de formació contínua en què hagi
estat promotor el Govern de les Illes Balears i els expedits per
l’I.B.A.P.

Altres mèrits

A) 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 que es concursa. La puntuació
màxima d’aquest apartat serà de 1,75  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
que es concursa. La puntuació màxima d’aquest apartat serà d’1
punt.

3. Es valorarà l’experiència laboral en empreses i organismes
que no tenguin el caràcter d’Administració Pública,
especialment en les àrees jurídico-administrativa, comptable-
pressupostària  i econòmica,  de personal i d’informàtica.  La
puntuació màxima d’aquest apartat serà d’1 punt. 

B) Estudis:

Només es valoraran les titulacions de nivell acadèmic igual
o superior a la titulació exigida per a l’ingrés en el cos del grup
més alt al qual estigui adscrit el lloc de feina al qual es
concursa, excepte pel que fa al títol de doctor, que es valorarà
de forma independent. Es puntuarà de la forma següent:

1. Per cada titulació acadèmica de llicenciat universitari,
arquitecte, enginyer o equivalent: 3 punts.

2. Per cada titulació acadèmica de diplomat universitari,
arquitecte tècnic, enginyer tècnic o per haver superat tres
cursos complets de llicenciatura: 2 punts.

3. Per cada titulació tècnica superior de formació professional
o de formació professional de segon grau: 1 punt.

4. Per haver aprovat una assignatura completa de qualsevol
llicenciatura o diplomatura, sense completar aquestes, fins a 0,1
punts per assignatura.

5. Per cada títol de doctor: 1 punt.

En el cas que el lloc de treball estigui adscrit al grup A, o als
grups A o B, es valorarà a partir de la segona titulació de
llicenciat, arquitecte o enginyer que es posseeixi, sempre que
tengui relació directe amb les funcions del lloc de treball de què
es tracti.

En el cas que el lloc de treball estigui adscrit al grup B,  als
grup B o C, es valorarà, endemés de les titulacions referides a
l’apartat anterior, a partir de la segona titulació de diplomat



2058 BOPIB núm. 86 - 23 de març del 2001

universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o per haver
superat tres cursos complets de dues llicenciatures, sempre que
tenguin relació directa amb les funcions del lloc de treball de
què es tracti.

Si el lloc de treball està adscrit al grup C, es valorarà
qualsevol titulació de les assenyalades a raó dels punts
determinats.

La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 4 punts.

Annex II. Model d’instància

El/la funcionari/ària del cos Sr. /Sra.________________amb
DNI núm.:_____ i NRP núm.:______i que actualment ocupa la
plaça 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 dia 23 de març del
2001,  i per tant,

SOL·LICITA: de ser admès/esa a participar en el concurs de
mèrits/lliure designació convocat. Tot d’acord amb l’establert
a la base quarta, s’assenyala a continuació l’ordre de
preferència, per ocupar les places convocades a l’annex III
d’aquestes bases:

1.-:___________________________________________
2.-:___________________________________________
3.-:___________________________________________
4.-:___________________________________________
5.-:___________________________________________
6.-:___________________________________________
7.-:___________________________________________

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.

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

Annex III. Relació de places que es convoquen.

1. Cap del Servei de Biblioteca i Documentació.
Grup: A. Nivell: 28.
Complement específic: 221.681
Cos i requisits: Tècnics/A. Facultatiu.
Forma de provisió: Concurs de mèrits.

2. Cap del Servei de Comunicació i Relacions Externes.
Grup: A. Nivell: 28.
Complement específic: 221.681
Cos i requisits: Tècnics/A. Facultatiu.
Forma de provisió: Concurs de mèrits.

3. Cap del Servei d'Assistència Tècnica Parlamentària.
Grup: A. Nivell: 28.
Complement específic: 221.681
Cos i requisits: Tècnics/A. Facultatiu.
Forma de provisió: Concurs de mèrits.

4. Cap del Servei d'Informàtica.
Grup: A/B. Nivell: 26.
Complement específic: 221.681
Cos i requisits: Tècnics/A. Facultatiu/C. Tècnic Gestió.
Forma de provisió: Concurs de mèrits.

5. Cap de Secció de Protocol i Divulgació.
Grup: B. Nivell: 24.
Complement específic: 197.280
Cos i requisits: Cos Tècnic de Gestió.
Forma de provisió: Concurs de mèrits.

6. Cap de Secció de Manteniment i Instal·lacions.
Grup: B. Nivell: 24.
Complement específic: 197.280
Cos i requisits: Cos Tècnic de Gestió.
Forma de provisió: Concurs de mèrits.

7. Cap de Secció de Contractació i Nòmines.
Grup: B. Nivell: 24.
Complement específic: 197.280
Cos i requisits: Cos Tècnic de Gestió.
Forma de provisió: Concurs de mèrits.

8. Cap de Secció de Comunicació.
Grup: B. Nivell: 24.
Complement específic: 197.280
Cos i requisits: Cos Tècnic de Gestió.
Forma de provisió: Concurs de mèrits.

9. Cap de Secció de Pressuposts i Comptabilitat.
Grup: B/C. Nivell: 22.
Complement específic: 197.280
Cos i requisits: Cos Tècnic de Gestió/C. Administratiu.
Forma de provisió: Concurs de mèrits.

10. Cap de Secció de Publicacions i Transcripcions.
Grup: B. Nivell: 24.
Complement específic: 197.280
Cos i requisits: Cos Tècnic de Gestió.
Forma de provisió: Concurs de mèrits.

11. Cap de Negociat de Biblioteca i Documentació.
Grup: C. Nivell: 22.
Complement específic: 154.025.
Cos i requisits: Cos Administratiu.
Forma de provisió: Concurs de mèrits.

12. Cap de Negociat de Comissions.
Grup: C. Nivell: 22.
Complement específic: 154.025.
Cos i requisits: Cos Administratiu.
Forma de provisió: Concurs de mèrits.
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13. Cap de Negociat de Registre i Arxiu.
Grup: C. Nivell: 22.
Complement específic: 154.025.
Cos i requisits: Cos Administratiu.
Forma de provisió: Concurs de mèrits.

14. Cap de Negociat de Gestió i Tramitació Parlamentària.
Grup: C. Nivell: 22.
Complement específic: 154.025.
Cos i requisits: Cos Administratiu.
Forma de provisió: Concurs de mèrits.

15. Cap de Negociat d'Òrgans Parlamentaris.
Grup: C. Nivell: 22.
Complement específic: 154.025.
Cos i requisits: Cos Administratiu.
Forma de provisió: Concurs de mèrits.

16. Secretaria.
Grup: C. Nivell: 22.
Complement específic: 154.025.
Cos i requisits: Cos Administratiu.
Forma de provisió: Lliure designació.



BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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