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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 10 d'abril del
2001, s'aprovà la Llei de l'impost sobre estades en empreses
turístiques d'allotjament destinat a la dotació de fons per a la
millora de l'activitat turística i la preservació del medi
ambient.

Palma, a 30 d'abril del 2001
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)

Llei de l'impost sobre les estades turístiques d'allotjament,
destinat a la dotació del fons 

per a la millora de l'activitat turística 
i la preservació del medi ambient

Exposició de motius.

El fenomen turístic, que a Espanya comença a tenir
consistència quan els  diferents països del nostre entorn entren
en un període de prosperitat, té en la nostra comunitat
autònoma un dels exponents més destacats. Efectivament, el
turisme a les Illes Balears ha tingut un desenvolupament
vertiginós, sobretot des dels anys seixanta, i s’ha convertit en
el principal i quasi exclusiu motor de l’activitat econòmica i, per
això mateix, en el desencadenant d’unes característiques que
han determinat, juntament amb el fet insular, la idiosincràsia del
seu territori.

La consolidació del turisme com a activitat primordial de les
Illes s’ha fonamentat essencialment sobre un producte
estandarditzat, amb una bona relació qualitat-preu, la creació
del qual, durant anys, gairebé només va mobilitzar com a
recursos únics el sol i la platja. No obstant això, des de fa un
poc més d’una dècada, aquest turisme de sol i platja ha donat
pas a un turisme de vacances més actiu, amb majors exigències
respecte de la destinació elegida. A la vegada, aquest fenomen
coincideix amb una expansió dels productes turístics dels
països de l’entorn mediterrani que, amb uns costs menors i uns
recursos menys explotats, podrien significar una seriosa
competència per a les nostres illes, competència que
conjunturalment s’ha vist disminuïda per diferents
circumstàncies geopolítiques, però que no s’ha de perdre de
vista a l’hora de realitzar els esforços necessaris per al
manteniment de la competitivitat del nostre producte.

D’altra banda, és evident que aquest extraordinari
desenvolupament de l’activitat turística ha significat, a més del
progrés econòmic i social de la nostra comunitat, un desgast
excessiu dels nostres recursos territorials i mediambientals, i
que, alhora, ha requerit de les institucions de les Illes Balears

un enorme esforç per dotar-les de les infraestructures
necessàries capaces de suportar la intensitat amb què es
desenvolupa en el seu territori aquesta activitat, amb la finalitat
d’aconseguir que els nostres visitants puguin gaudir de
l’estada amb la major qualitat i comoditat de manera que
vulguin repetir-ne la destinació.

El manteniment de la competitivitat del producte turístic de
les nostres Illes exigeix a les institucions un esforç que en
garanteixi el desenvolupament sostenible, esforç per al qual
s’espera la col·laboració del sector sobre el qual, en definitiva,
també revertirà aquesta millora de la qualitat del nostre
producte turístic a través, principalment, de la inversió en la
preservació del medi ambient, que és el marc en què es
desenvolupa l’activitat turística. Aquesta confluència
d’accions ja es va produir en anys anteriors, quan
l’Administració autonòmica impulsà una sèrie de plans de
modernització de la nostra oferta turística (dels allotjaments
turístics, amb la Llei 3/1990, de 30 de maig i, posteriorment, de
l’oferta complementària, amb la Llei 6/1996, de 18 de desembre)
que, perquè fossin efectius, varen haver de comptar amb el
concurs del sector turístic privat. Paral·lelament, l’Administració
va emprendre els plans d’embelliment de diverses zones
turístiques i va assumir la tasca de millorar-ne la qualitat.

Així les coses, i atesa la insuficiència dels mitjans
procedents de les fonts estatals, resulta imprescindible trobar
fonts de finançament addicional a càrrec de les quals sigui
possible implementar les polítiques necessàries a fi que
l’activitat turística es pugui continuar desenvolupant
harmònicament i que aquest desenvolupament no impliqui a
mitjan i llarg termini un risc de deteriorament irreversible de
l’equilibri econòmic i mediambiental, al qual la societat balear
no pot renunciar.

En aquest sentit, per tant, és possible identificar com a
activitat comuna i essencialment turística l’estada en empreses
d’allotjament situades en el territori de les Illes Balears.

L’article 58 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en
la redacció continguda en la Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener,
de reforma de l’Estatut d’Autonomia, atorga a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, en el marc dels principis de
coordinació amb les hisendes de l’Estat i locals, l’autonomia
financera que li permeti dur a terme el principi de suficiència de
recursos per poder exercir les competències pròpies de la
comunitat autònoma i remet a una futura llei de les Corts
Generals  la regulació del reconeixement del fet diferencial de la
insularitat com a garantia de la solidaritat i de l’equilibri
interterritorial. 

L’autonomia financera reconeguda en l’article 58 de
l’Estatut d’Autonomia es basa en l’article 156 de la Constitució
i significa la forma de fer efectiva l’autonomia de les
nacionalitats i de les regions que recull l’article 2 de la carta
magna. Però, aquest reconeixement ha d’anar acompanyat,
d’una banda, de l’atribució a les comunitats autònomes de les
competències necessàries per desenvolupar-ne l’activitat
financera i, de l’altra, de l’establiment d’una sèrie de principis
que permetin una ordenació racional del sistema financer de les
comunitats autònomes com el del propi Estat.
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La Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, sobre
finançament de les comunitats autònomes, recull com a
principis  bàsics en els articles 2 i 6, la possibilitat jurídica
d’establir tributs propis i de disposar de mitjans suficients per
afrontar l’exercici de les funcions que formen l’àmbit de les
competències pròpies.

Respecte d’aquestes competències, la comunitat de les Illes
Balears té atribuïda estatutàriament competència exclusiva
respecte de diverses matèries, entre les quals es troben
l’ordenació del territori, el turisme, el foment del
desenvolupament econòmic dins el territori de la comunitat
autònoma i el patrimoni paisatgístic i d’interès per a la
comunitat. Així mateix, se li atribueixen, en el marc de la
legislació bàsica de l’Estat i en els termes que estableixi, el
desenvolupament legislatiu i l’execució de la protecció del medi
ambient i l’ordenació i la planificació de l’activitat econòmica de
les Illes Balears.

D’acord amb això, i en exercici del poder tributari emmarcat
en els articles 133.2 i 157.1.b) de la Constitució Espanyola, la
comunitat autònoma, mitjançant aquesta llei, ha decidit establir
l’impost sobre les estades a empreses d’allotjament, en què
l’usuari es configura clarament com el subjecte passiu de
l’impost i l’empresari turístic reprèn el paper d’agent
protagonista en l’obtenció d’uns recursos que milloraran el
marc en què desenvolupa aquesta activitat, ja que el rendiment
queda afectat al finançament d’actuacions que permetin
garantir la millora de la qualitat de l’activitat turística i la
preservació del medi ambient de les Illes Balears, com es detalla
en els articles 1 i 19 de la Llei.

Com a aspectes més rellevants d’aquest impost, segons es
desprèn de la seva regulació, convé destacar-ne els següents:

a) L’impost té per objecte l’estada, com a manifestació de la
capacitat econòmica del contribuent, a les empreses
d’allotjament.

b) L’ús correcte de la tècnica juridicotributària demanda que
la configuració del contribuent recaigui sobre qui manifesti la
capacitat econòmica sotmesa a gravamen, això és, sobre qui
estigui allotjat en un establiment dels inclosos en l’article 7 de
la Llei, amb la qual cosa queda configurat com un impost
directe. Ara bé, aquesta mateixa tècnica, com també l’exacció
adequada de l’impost, demanda la col·laboració de les empreses
explotadores d’aquests mateixos establiments com a substituts
del contribuent, en l’assumpció de les obligacions materials i
formals que comporta, segons l’article 15 i els  concordants de
la Llei de 30 de març de 2000.

c) La base imposable de l’impost es constitueix a partir de
magnituds molt representatives de la matèria gravable, com ara,
el nombre d’estades als establiments subjectes a la Llei.

d) Encara que la Llei estableixi com a règim general de
determinació de la base imposable el d’estimació directa, el text
legal regula com a opció el règim d’estimació objectiva i ho fa
amb una clara vocació potenciadora d’aquest règim de
determinació de la base imposable. Amb això, es pretén habilitar
una via eficaç i efectiva de col·laboració i participació dels
empresaris, obligats com a substituts a l’exacció del tribut, a la

vegada que s’aconsegueix un sistema senzill, àgil i estable de
quantificació de la càrrega tributària, clarament desincentivador
de litigiositat entre aquests col·laboradors i l’Administració
tributària.

e) Els criteris de simplificació que presideixen l’estructuració
dels  aspectes materials de l’impost també s’adverteixen en el
sistema de determinació de la quota tributària, ja que, per això,
la Llei regula una tarifa senzilla susceptible de ser modificada
cada any per la Llei de pressuposts generals de les Illes Balears.

La introducció d’aquesta figura impositiva es planteja, per
tant, com a un mecanisme fiscal corrector que fonamentalment
pretén fer front a la manca de recursos necessaris per pal·liar el
deteriorament mediambiental que comporta l’activitat turística
a gran escala, i també aborda amb urgència el dimensionament
de les infraestructures bàsiques que exigeix un
desenvolupament sostenible.

El caràcter finalista del nou impost garanteix el finançament
suplementari dels programes de reconversió turística i
mediambiental, que asseguraran el desenvolupament racional
i harmònic del principal sector econòmic de les Illes Balears.

f) Per últim, aquesta mateixa vocació simplificadora també
queda perfectament reflectida en la regulació dels aspectes
formals de l’impost, fonamentalment mitjançant la connexió
adequada entre el règim d’estimació objectiva de la base
imposable i el sistema de gestió del tribut.

Títol preliminar. Disposicions generals.

Article 1. Objecte de la Llei.

1. Aquesta llei té per objecte crear l’impost sobre estades a
empreses turístiques d'allotjament.

2. La recaptació d’aquest impost serà destinada a la dotació del
Fons de rehabilitació d’espais turístics, creat per la Llei 12/1999,
de 23 de desembre, amb la finalitat de finançar les actuacions a
què fa referència el títol V de la llei present.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. Aquesta llei s’aplica a tot el territori de les Illes Balears.

2. El que estableix aquesta llei s’entén sense perjudici del que
disposen els tractats i els convenis internacionals que hagin
passat a formar part de l’ordenament jurídic espanyol.

Article 3. Compatibilitat amb altres exaccions.

El tribut que aquesta llei regula és compatible amb qualsevol
altra exacció que s’exigeixi per finançar les activitats
administratives encaminades a conservar i millorar el medi
ambient.
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Article 4. Naturalesa de l’impost.

L’impost sobre estades a empreses turístiques d’allotjament
és un tribut directe i propi de les Illes Balears, que grava les
estades  que fan les persones físiques a empreses d’allotjament.
La seva recaptació queda afectada al finançament de les
activitats a què es refereix l’article 1 d’aquesta llei.

Article 5. Objecte de l’impost.

L’impost sobre les estades a empreses turístiques
d’allotjament té per objecte, en els termes que estableix aquesta
Llei, el gravamen sobre les estades fetes a empreses turístiques,
qualsevol que en sigui el domicili fiscal, sempre que els seus
establiments estiguin situats en el territori de les Illes Balears.

Títol primer. Subjecció a l’impost: aspectes materials,
personals i temporals.

Capítol I. Fet imposable i exempcions.

Article 6. Fet imposable.

1. Constitueixen el fet imposable de l’impost les estades,
comptades per dies, que hagi fet el contribuent als establiments
de les empreses turístiques d’allotjament situats al territori de
les Illes Balears.

2. Als  efectes d’aquesta Llei, tenen la consideració d’empreses
turístiques d’allotjament:

a) Els hotels d’1, 2, 3, 4 i 5 estrelles.
b) Els hotels apartaments d’1, 2, 3, 4 i 5 estrelles.
c) Els apartaments turístics d’1, 2, 3 i 4 claus.
d) Els habitatges turístics de vacances.
e) Els càmpings o campaments de turisme.
f) Els hotels rurals.
g) Els establiments de turisme d’interior i els d’agroturisme.
h) Els altres establiments que, d’acord amb la Llei 2/1999, de

24 de març, general turística de les Illes Balears, tenguin la
consideració d’empresa turística d’allotjament.

i) Aquells als quals, per llei, els sigui atribuïda aquesta
condició.

3. Tenen també, als efectes d’aquesta llei, la consideració
d’empreses turístiques d’allotjament, les persones físiques o
jurídiques que duen a terme l’activitat d’arrendament de béns
immobles i presten addicionalment serveis complementaris
propis d’establiment hoteler, com es determinarà
reglamentàriament.

Article 7. Exempcions.

1. En queden exemptes:

a) les estades que hi facin els infants de fins a dotze anys
d'edat.

b) les estades subvencionades per programes socials d'una
administració pública de qualsevol estat membre de la Unió
Europea.

2. L'aplicació d'aquestes exempcions queda condicionada a
l'aportació pel contribuent de la justificació documental que es
determini reglamentàriament.

Capítol II. Subjecte passiu.

Article 8. Contribuent.

Són subjectes passius de l’impost a títol de contribuents
totes  les persones físiques que facin una estada a les empreses
d’allotjament a què es refereix l’article 6 d’aquesta llei.

Article 9. Substitut.

1. Tenen la consideració de substitut del contribuent, i estan
obligades a complir les obligacions materials i formals
establertes en aquesta llei i en les disposicions que la
desenvolupen, les persones físiques i jurídiques, com també les
entitats que no tenen personalitat jurídica a què es refereix
l’article 33 de la Llei general tributària, que siguin titulars de les
empreses que exploten els establiments a què es refereix l’article
6 d’aquesta llei.

2. En els supòsits d’arrendament de béns amb serveis
complementaris, tenen la consideració de substituts del
contribuent les persones físiques o jurídiques que, bé com a
propietaris o com a mitjancers, facin aquesta activitat.

Article 10. Responsables.

1. Responen solidàriament de l’ingrés dels deutes tributaris
corresponents a les quotes meritades pels contribuents, les
persones  o les entitats que contractin directament, fent de
mitjanceres amb les empreses i els establiments a què es refereix
l’article 6, i que satisfacin per compte dels contribuents les
estades que aquests contractin.

2. En aquests supòsits, es presumeix que la persona o entitat
intermediària actua com a representant del contribuent, que
n’assumeix les obligacions tributàries i que el substitut es pot
adreçar, en les condicions que reglamentàriament es determinin,
contra aquest, per tal d’exigir el pagament del tribut.

Capítol III. Meritació i exigibilitat.

Article 11. Meritació.

L'impost es merita amb cada estada feta per dia o fracció als
establiments a què es refereix l'article 6 d'aquesta llei.

Article 12. Exigibilitat.

1. L'impost l'ha d'exigir el substitut al contribuent en iniciar
l'estada, i aquest darrer és obligat a satisfer-ne l'import.
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2. L'exigència de l'impost s'ha de fer en factura o en un
document anàleg per cada contribuent i s'hi han d'indicar
separadament la base imposable i la quota aplicada.

3. Els requisits i el contingut d'aquesta factura s'han d'establir
reglamentàriament, com també els supòsits en què aquesta
obligació de caràcter documental pot ser substituïda per una
altra o, si fos el cas, suprimida.

Títol segon. Aspectes quantitatius: base imposable i quota.

Article 13. Base imposable.

1. La base imposable està constituïda pel nombre de dies de
què consta cada estada que es faci als establiments a què es
refereix l’article 6 d’aquesta llei.

2. S'ha d'entendre per dia el període horari que va de les 12.00
hores del migdia fins a les 12.00 hores de l'endemà. En el cas
que sigui una estada inferior a aquest període, s'ha de
considerar com un dia.

3. La determinació de la base imposable s'ha de dur a terme
mitjançant els règims següents:

a) Estimació directa, que s’ha d'aplicar com a règim general.
b) Estimació objectiva, que s'ha de regular

reglamentàriament d’acord amb les normes següents:

PRIMERA. Els substituts del contribuent que reuneixin les
circumstàncies previstes en les normes reguladores d’aquest
règim, han de determinar la base imposable d’acord amb aquest
règim, llevat que renunciïn a aplicar-lo, en els termes que
reglamentàriament s’estableixin.

SEGONA. Per a l’estimació de la base imposable en el règim
d’estimació objectiva, es poden utilitzar, entre d’altres, els
signes, els índexs o els  mòduls següents: el tipus i la categoria
d’establiment; el període d’obertura; la temporada o estació en
què l’establiment romangui obert; el grau d’ocupació; i la
localització geogràfica de l’establiment dins el territori de les
Illes Balears.

c) Estimació indirecta, que s’ha d'aplicar d’acord amb el que
disposa la Llei general tributària.

Quan l'Administració tributària faci la determinació de la
base imposable pel règim d'estimació indirecta, s’han de tenir en
compte preferentment els signes, els índexs o els mòduls
establerts per a l'estimació objectiva.

Article 14. Quota tributària.

L'impost s'ha d'exigir per aplicació d'una quota fixa, d'acord
amb la tarifa següent:

Classe d'establiment i categoria           Euros/dia estada
Hotels i hotels apartaments de 5 estrelles 2
Hotels i hotels apartaments de 4 estrelles 1
Hotels i hotels apartaments de 3 estrelles 1
Hotels i hotels apartaments de 2 estrelles 0,5
Hotels i hotels apartaments d'1 estrella 0,5

Apartaments turístics de 4 claus 2
Apartaments turístics de 3 claus 1
Apartaments turístics de 2 claus 1
Apartaments turístics d'1 clau 0,5

Habitatges turístics de vacances 1
Arrendament de béns amb serveis complementaris 1
Càmpings o campaments de turisme 0,75
Hotel rural 1
Hotel d'interior 1
Agroturisme 0,25

Títol tercer. Normes de gestió.

Article 15. Gestió.

1. El procediment de gestió d'aquest impost s'ha de dur a terme
per mitjà d'una declaració que inclogui els elements que
permetin determinar la quantia del tribut, declaració que ha de
presentar el substitut del contribuent.

2. A aquests efectes, pertoca al contribuent, en el termes que
es determinin reglamentàriament, comunicar els elements
constitutius del fet imposable i, al substitut del contribuent,
presentar la declaració a què es refereix el paràgraf anterior en
els llocs i en els  terminis que es determinin reglamentàriament.
Així mateix, el substitut està obligat a fer l'ingrés del deute
tributari.

3. Tant la declaració tributària com la liquidació i l'ingrés dels
deutes  s'han de formalitzar en els documents que
reglamentàriament es determinin.

4. Quan el substitut del contribuent no presenti la declaració
que inclou els elements que permeten determinar la quantia del
tribut, l'Administració, d'ofici, pot girar-li'n la liquidació
provisional que pertoqui, d'acord amb el que estableix l'article
123 de la Llei general tributària. En aquest cas l'Administració,
a fi de determinar la base imposable, pot fer servir, si n'és el cas,
els signes, els índexs i els mòduls que reglamentàriament es
fixin per al règim d'estimació objectiva.

Article 16. Comprovació i inspecció.

La gestió, la comprovació i la inspecció del compliment de
les obligacions que aquesta llei estableix, com també la
imposició de les sancions pertinents, corresponen a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.

Article 17. Infraccions i sancions.

Les infraccions tributàries s'han de qualificar i sancionar
d'acord amb el que disposen la Llei general tributària i la resta
de disposicions, complementàries o concordants, que regulen
la potestat sancionadora de l'Administració pública en matèria
tributària.
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Títol quart. Recursos.

Article 18. Recursos.

Contra els actes administratius en aquesta matèria, es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició o,
d i r e c t a m e n t ,  r e c l a m a c i ó  d a v a n t  e l s  ò r g a n s
economicoadministratius de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Títol cinquè. Destinació de la recaptació.

Article 19. Destinació de la recaptació.

1. El fons a què fa referència l’article 1.2 d’aquesta llei podrà
finançar totalment o parcialment els projectes o les actuacions
que persegueixin alguns dels objectius següents:

1. Remodelació i rehabilitació de zones turístiques per a
potenciar-ne la qualitat, incloent la introducció, en aquest
sector, de sistemes d’estalvi i eficiència de l’aigua, així com de
tècniques d’estalvi, eficiència i desplegament d’energies
renovables.

2. Adquisició, recuperació, protecció i gestió sostenible
d’espais i recursos naturals.

3. Defensa i recuperació dels béns integrants del patrimoni
històric i cultural en zones d’influència turística.

4. Revitalització de l’agricultura com a activitat competitiva,
potenciant especialment la utilització de l’aigua derivada de la
depuració terciària.

5. Gestió sostenible dels espais naturals que permeti la
conservació duradora de la seva biodiversitat. En especial, el
desenvolupament de les figures de Reserva de la Biosfera,
Parcs Naturals i d’altres prevists a la legislació vigent.

2. Correspondrà al conseller competent en matèria de turisme,
fer la selecció i la proposta dels projectes o de les actuacions
que s’hagin de finançar amb el fons a què es refereix l’apartat
anterior. Una vegada seleccionats, se n’ha de sol·licitar
l'informe preceptiu al Consell Assessor del Turisme de les Illes
Balears, com també als consells insulars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera. Juntament amb aquests informes, el
conseller competent en matèria de turisme elevarà la seva
proposta a la Comissió Interdepartamental del Turisme, perquè
l’aprovi o la denegui.

Disposició addicional única. Comissió Mixta d'Avaluació.

1. La Comissió Mixta d'Avaluació té com a funció principal
formular la proposta dels signes, els mòduls i els índexs que ha
de fixar el conseller d'Hisenda i Pressuposts per determinar la
base imposable en règim d'estimació objectiva.

2. La Comissió Mixta d'Avaluació, la composició, el règim de
funcionament, les funcions i altres aspectes de la qual s'han
d'establir reglamentàriament, l'han d'integrar representants de
la Conselleria de Turisme, de la Conselleria d'Hisenda i

Pressuposts  i de les organitzacions empresarials més
representatives dels sectors de l'hostalatge en l’àmbit de la
comunitat autònoma.

3. La proposta que formuli la Comissió Mixta d'Avaluació s'ha
de fonamentar en els informes i els estudis dels sectors
afectats, així com en els resultats del seguiment efectuat per la
mateixa Comissió sobre la implantació i la repercussió de
l’impost. Quan hi concorrin circumstàncies excepcionals que ho
justifiquin, la Comissió Mixta d'Avaluació pot proposar, abans
d'acabar el període de vigència, la revisió dels signes, els
mòduls i els índexs ja fixats.

Disposició transitòria única. Aplicació del règim d’estimació
objectiva de la base imposable de l’impost.

1. Els signes, els mòduls i els índexs que hagin de ser aplicats
durant el primer bienni per determinar la base imposable de
l’impost, en règim d’estimació objectiva es fixaran i publicaran
dins el primer mes transcorregut des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei.

2. S’ha d'establir reglamentàriament el termini perquè els titulars
d’empreses turístiques d’allotjament situades al territori de les
Illes Balears puguin renunciar al règim d’estimació objectiva de
la base imposable de l’impost.

La renúncia a què es refereix el paràgraf anterior s'ha de
formalitzar en el document, el model del qual ha d'aprovar a
aquest efecte la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, el qual
s’ha de presentar en el lloc que es determini reglamentàriament.

Disposició final primera. Habilitació a la Llei de pressuposts
generals.

La Llei de pressuposts generals de les Illes Balears pot
modificar les tarifes de l’impost que regula aquesta llei.

Disposició final segona. Desplegament reglamentari.

Es faculta el Govern de les Illes Balears per dictar totes les
disposicions que siguin necessàries per desenvolupar i aplicar
aquesta llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

L’impost que aquesta Llei regula entrarà en vigor als sis
mesos d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

A la seu del Parlament, a 17 d'abril del 2001.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.
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1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 10 d'abril del 2001,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1537/01, relativa a segell dedicat a la figura de Mossèn
Alcover, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'estat
a emetre un segell dedicat a ressaltar gràficament la figura de
Mossèn Alcover i que els textos siguin redactats en llengua
catalana."

A la seu del Parlament, 17 d'abril del 2001.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL·LACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

10 d'abril del 2001, debaté la Interpel·lació RGE núm.
1239/01, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
signatura del protocol d'internaments no voluntaris per part
de les institucions implicades.

Actuà com a interpel·lant l'Hble Sra. Diputada Maria
Cerezo i Mir.

Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sra. Consellera de Sanitat i Consum.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Cecili Buele
i Ramis del G.P. PSM-Entesa Nacionalista i Hble Sr. Andreu
Crespí i Plaza del G.P. Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica les Hbles Sres. Maria
Cerezo i Aina Salom.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 30 d'abril del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

10 d'abril del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1755/01,
de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a obres a contractar a les
carreteres d'Eivissa. (BOPIB 88 de 6 d'abril del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

10 d'abril del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1751/01,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a llei reguladora de les
subvencions. (BOPIB 88 de 6 d'abril del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de
Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

10 d'abril del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1460/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desautorització al "govern
de progrés". (BOPIB 86 de 23 de març del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

10 d'abril del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1626/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a interrogatori a una
funcionària del Codefoc. (BOPIB 87 de 30 de març del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

10 d'abril del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1737/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a
diligències reservades. (BOPIB 88 de 6 d'abril del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

10 d'abril del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1752/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a esponjament a es Grau de
Menorca. (BOPIB 88 de 6 d'abril del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

10 d'abril del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1754/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte d'execució de la

segona fase de construcció del local de la tercera edat de
Llucmajor. (BOPIB 88 de 6 d'abril del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

10 d'abril del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1742/01,
de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a recinte firal a Palma.
(BOPIB 88 de 6 d'abril del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, per l'Hble. Sr.
Vicepresident del Govern de les Illes Balears i Conseller
d'Economia, Comerç i Indústria.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

10 d'abril del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1743/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a entrevista amb la ministra
d'Educació, Cultura i Esports. (BOPIB 88 de 6 d'abril del
2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

10 d'abril del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1744/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a convenis amb ajuntaments.
(BOPIB 88 de 6 d'abril del 2001).
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

10 d'abril del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1738/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a evolució del fracàs escolar a les
Pitiüses. (BOPIB 88 de 6 d'abril del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a retirada de la Pregunta amb sol·licitud de

resposta oral davant Ple, RGE núm. 1745/01.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 d'abril del 2001, quedà retirada la pregunta de
referència, formulada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a I Mostra
de Formació Professional (BOPIB núm. 88, de 6 d'abril del
2001).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL·LACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2069/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a anul·lació de l'adjudicació de l'ampliació del port
de Ciutadella. (Mesa de 2 de maig del 2001).

RGE núm. 2070/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació del personal de l'Hospital Psiquiàtric i del
Pla de salut mental de les Illes Balears. (Mesa de 2 de maig
del 2001).

RGE núm. 2106/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb la
desestacionalització turística a les Pitiüses. (Mesa de 2 de
maig del 2001).

Palma, a 2 de maig 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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel·la el Govern de les Illes Balears,
sobre anul·lació de l'adjudicació de l'ampliació del port de
Ciutadella.

El Grup Parlamentari Popular interpel·la el Govern de les Illes
Balears en relació amb l'anul·lació de l'adjudicació de l'ampliació
del port de Ciutadella de Menorca.

Palma, a 18 d'abril del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.
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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel·la el Govern de les Illes Balears,
sobre situació del personal de l'Hospital Psiquiàtric i del Pla de
salut mental de les Illes Balears.

Interessats a conèixer la situació del personal de l'Hospital
Psiquiàtric, així com el desenvolupament de l'aplicació del Pla
de salut mental de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
interpel·la el Govern en relació amb els temes abans esmentats.

Palma, a 24 d'abril del 2001.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.
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El portaveu:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
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 les Illes Balears,
sobre política del Govern en relació amb la desestacionalització
turística a les Pitiüses.

Ateses  les diferents notícies aparegudes als mitjans de
comunicació en relació amb  l'anul·lació de reserves efectuades
per diferents majoristes de viatges i vols de diferents
companyies aèries de cara a la propera temporada d'hivern.

Atès  l'anunci en els mitjans de comunicació de la disminució
i l'estancament dels visitants de l'illa d'Eivissa i de l'illa de
Formentera.

El Grup Parlamentari Popular interpel·la el Govern en relació
amb la política d'aquest pel que fa a la desestacionalització
turística a les Pitiüses.

Palma, a 26 d'abril del 2001.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1071/01, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la Interpel·lació RGE núm. 1571/01, relativa a
política del Govern en relació amb les guarderies i escoles
infantils (0-3 anys). (Mesa de 2 de maig del 2001).

Palma, a 2 de maig 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 es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la Interpel·lació RGE núm. 1571/01,
relativa a política del Govern en relació amb les guarderies i
escoles infantils (0 a 3 anys), la moció següent.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, en el termini de quatre mesos i en
col·laboració amb els ajuntaments i representants de la
iniciativa privada, un programa de guarderia i escoles infantils
per a l'atenció integral a la infància de 0 a 3 anys.

Palma, a 24 d'abril del 2001.

El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2044/01, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Capó i Abrines, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes per accedir a l'habitatge de segona mà. (Mesa de 2 de
maig del 2001).

RGE núm. 2062/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a negociacions del Govern de les Illes Balears per a
l'adquisició dels quarters de l'Esplanada d'es Castell. (Mesa
de 2 de maig del 2001).

RGE núm. 2063/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a conveni per a la redacció d'un estudi d'usos de
l'Esplanada d'es Castell. (Mesa de 2 de maig del 2001).

RGE núm. 2109/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudis
encarregats per Fires i Congressos, SA. (Mesa de 2 de maig
del 2001).

RGE núm. 2116/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions del director de l'oficina de defensa dels drets del
menor en el centre es Fusteret. (Mesa de 2 de maig del 2001).

RGE núm. 2117/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions del director de l'oficina de defensa dels drets del
menor en el centre es Pinaret. (Mesa de 2 de maig del 2001).

Palma, a 2 de maig 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 escrita.

Quins són els  requisits i la documentació necessària per tal
de poder accedir a un habitatge de segona mà?

Palma, a 5 d'abril del 2001.
La diputada:
Margarita Capó i Abrines.
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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.

Ha iniciat el Govern de les Illes Balears negociacions amb la
propietat dels dos quarters de l'Esplanada d'es Castell, venuts
per l'Estat a una empresa privada el 2000, en vista a la seva
possible reversió en patrimoni públic? En cas afirmatiu, quines
han estat les reunions i quines persones, en representació del
Govern, hi han participat?

Palma, a 25 d'abril del 2001.
El diputat:
Josep Portella 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.

1. En quina data s'ha signat el conveni amb l'equip
d'arquitectura del Sr. Martorell per a la redacció d'un estudi
d'usos de l'Esplanada d'es Castell?

2. En quina data, segons el referit conveni, ha d'estar
presentat aquest estudi?

Palma, a 25 d'abril del 2001.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Quins estudis ha encarregat Fires i Congressos SA des de
l'any 2000 fins a data d'avui?

Palma, a 24 d'abril del 2001.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quines actuacions ha dut a terme el director de l'Oficina de
defensa dels drets del menor en el centre de reforma de menors
es Fusteret?

Palma, a 25 d'abril del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

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

Quines actuacions ha dut a terme el director de l'Oficina de
defensa dels drets  del menor en el centre de reforma de menors
es Pinaret?

Palma, a 25 d'abril del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

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

Ordre de Publicació

RGE núm. 2120/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a beneficis de
l'obertura de nous camps de golf a Menorca. (Mesa de 2 de
maig del 2001).

RGE núm. 2169/01, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inscripció de la Fundació Hospital de Manacor. (Mesa de 2
de maig del 2001).

RGE núm. 2170/01, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a "Copago" dels pensionistes a la despesa farmacèutica.
(Mesa de 2 de maig del 2001).

RGE núm. 2171/01, de l'Hble. Sr. Diputat Salvador
Cánoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a peticions de solars. (Mesa de 2 de maig del 2001).

RGE núm. 2172/01, de l'Hble. Sr. Diputat Salvador
Cánoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a resposta a les peticions de solars. (Mesa de 2 de maig del
2001).
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Palma, a 2 de maig 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 oral davant Ple.

Arran de les declaracions del conseller de Turisme a TV
menorquina, de dia 19 d'abril del 2001, en quin sentit
beneficiaria la desestacionalització turística i la sostenibilitat
ecològica de l'illa de Menorca l'obertura de nous camps de golf?

Palma, a 27 d'abril del 2001.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

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

Quines actuacions ha previst dur a terme el Govern en
relació amb el fet que la Fundació Hospital de Manacor no
figuri inscrita al Registre de Fundacions de les Illes Balears?

Palma, a 3 de maig del 2001.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 a la consellera de Sanitat i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud
de resposta oral davant Ple.

Com valora l'Hble. Consellera de Sanitat i Consum la idea
llançada -i seguidament retirada- de l'Excma. Sra. Celia
Villalobos Talero, ministra de Sanitat i Consum, de fer participar
els pensionistes en el "copago" de la despesa farmacèutica?

Palma, a 3 de maig del 2001.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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

Quines peticions concretes de solars per a ús docent ha
formulat la Conselleria d'Educació i Cultura a l'Ajuntament de
Palma?

Palma, a 3 de maig del 2001.
El diputat:
Salvador Cánoves 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, el diputat
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.

Ens podria explicar quina resposta ha donat l'Ajuntament de
Palma a les peticions de solars efectuades per la Conselleria
d'Educació i Cultura?

Palma, a 3 de maig del 2001.
El diputat:
Salvador Cánoves i Rotger.

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

Ordre de Publicació

RGE núm. 2074/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recinte firal
de Menorca, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 2 de maig del 2001).

RGE núm. 2075/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla eòlic
per a l'illa de Menorca, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 2 de maig del 2001).

RGE núm. 2076/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finestreta
única, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de
2 de maig del 2001).

RGE núm. 2077/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
tal de garantir l'aprovisionament de pell per a la nostra
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indústria del calçat, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 2 de maig del 2001).

RGE núm. 2078/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regió pilot
d'energia renovable, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 2 de maig del 2001).

RGE núm. 2079/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
indústries i energies alternatives, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 2 de maig del 2001).

RGE núm. 2080/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estalvi de
consum energètic, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 2 de maig del 2001).

RGE núm. 2081/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eficiència
energètica, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 2 de maig del 2001).

RGE núm. 2082/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla pilot
d'energies netes, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 2 de maig del 2001).

RGE núm. 2083/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla per a la
millora de la comercialització de la carn procedent de la
ramaderia de les Illes Balears, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 2 de maig del 2001).

RGE núm. 2085/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retre
compte sobre el compliment de la Proposició no de llei RGE
núm. 3615/99, sobre el projecte agroambiental per al
manteniment del sistema tradicional ramader de l'illa de
Menorca, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa
de 2 de maig del 2001).

RGE núm. 2074/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova
unitat sanitària d'es Castell, a Menorca, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 2 de maig del
2001).

Palma, a 2 de maig 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 oral davant la Comissió
d'Economia.

Quan pensa el conseller d'Economia, Comerç i Indústria que
s'iniciaran les obres de la segona fase corresponents al recinte
firal de Menorca?

Palma, a 17 d'abril del 2001.
El diputat:
Guillem Camps 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

En quina situació es troba el Pla de desplegament de
l'energia eòlica per a l'illa de Menorca?

Palma, a 17 d'abril del 2001.
El diputat:
Guillem Camps 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Quan pensa el conseller d'Innovació i Energia que
començarà a funcionar la finestreta única de la comunitat
autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 17 d'abril del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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
d'Economia.

Quines mesures pensa dur a terme la Conselleria
d'Economia, Comerç i Indústria per tal de garantir
l'aprovisionament de les remeses de pell de vacum, caprí i oví
necessàries i a un preu adient que permetin mantenir la
producció i competitivitat de la nostra indústria tradicional del
calçat i de la pell de les Illes Balears?
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Palma, a 17 d'abril del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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
d'Economia.

Quan creu el Govern de les Illes Balears que la Unió
Europea declararà les Illes Balears Regió pilot per al
desenvolupament de l'energia solar?

Palma, a 17 d'abril del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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 oral davant la Comissió
d'Economia.

Quantes noves indústries de reciclatge i energies
alternatives ha promogut el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 17 d'abril del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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 oral davant la Comissió
d'Economia.

Quins mecanismes ha establert el Govern de les Illes Balears
per a una major eficiència i estalvi en el consum?

Palma, a 17 d'abril del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Quins diferents instruments ha disposat el Govern de les
Illes Balears per tal de fomentar de forma efectiva la instal·lació
d'energies renovables?

Palma, a 17 d'abril del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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 oral davant la Comissió
d'Economia.

En quina fase es troba el Pla pilot de connexió a la xarxa
convencional dels edificis i infraestructures públiques, dotada
d'energies netes?

Palma, a 17 d'abril del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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 oral davant la Comissió
d'Economia.

En quina fase del procés es troba el Pla per a la millora de la
comercialització de la carn procedent de la ramaderia de les Illes
Balears?

Palma, a 17 d'abril del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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 oral davant la Comissió
d'Economia.

Quan pensa la Conselleria d'Agricultura executar el projecte
agroambiental per al manteniment del sistema tradicional
ramader de l'illa de Menorca?
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Palma, a 17 d'abril del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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 la Comissió
d'Assumptes Socials.

En quina situació es troba el projecte de la nova unitat
sanitària d'es Castell a Menorca?

Palma, a 24 d'abril del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2072/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla per facilitar la incorporació de les empreses a
la nova societat de la informació. (Mesa de 2 de maig del
2001).

RGE núm. 2073/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per adquirir i/o rehabilitar habitatges per
tal de destinar-los a règim de lloguer. (Mesa de 2 de maig del
2001).

Palma, a 2 de maig 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.

Un dels objectius establerts en la iniciativa e-Europe,
aprovada en el Consell extraordinari de Lisboa el mes de març
del 2000, i amb el seu corresponent pla d’acció aprovat a Feira
el juny del mateix any, és el d’impulsar el desenvolupament de
la societat de la informació.

Aquesta iniciativa representa tot un repte perquè el nostre
país  estigui amb els més avançats en el terreny de les
telecomunicacions de la informació i la comunicació i el nou
entorn de la societat de la informació.

La nostra comunitat autònoma no es pot desentendre
d’aquesta realitat si no vol quedar despenjada. El
desenvolupament de la societat de la informació demana la
contribució de tots. Per part del Govern perquè potenciï
l’administració electrònica i faci possible l’accés de tots els
ciutadans a les noves tecnologies i, també, perquè les petites
i mitjanes empreses s’adaptin convenientment al nou entorn de
l’economia global.

Del que es tracta és d’impulsar actuacions i projectes
concrets  de promoció dels nostres productes industrial, agraris
i de serveis, així com la potenciació del comerç electrònic. En
aquest sentit, la Universitat de les Illes Balears ha de jugar un
paper clau en la R+D de les noves tecnologies de la informació
i comunicació i la seva aplicació a la societat de la informació i
a les empreses per tal de crear nous llocs de feina de qualitat.

És per tots aquesta motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla que avaluï les oportunitats i els punts
febles de les empreses per a la seva incorporació a la nova
societat de la informació.

2.- Atès que la nostra universitat ha de ser capdavantera en la
recerca i el desenvolupament de les noves tecnologies de la
informació, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears perquè impulsi programes de cooperació entre
la UIB i les empreses de les Illes Balears.

Palma, a 18 d'abril del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.
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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La Constitució espanyola preveu a l’article 47 el dret de tots
els  ciutadans espanyols a obtenir un habitatge digne i adequat.
Així, les administracions públiques implicades han d’unir els
seus esforços per tal de fer efectiu aquest objectiu
constitucional.

Per altra banda, els antecedents legislatius que tracten
aquesta matèria es poden classificar en tres grups:

En primer lloc la legislació sobre l’ordenació del règim del
sòl que, malgrat els seus principis inspiradors, no ha
aconseguit  els objectius d’abaratir el cost del sòl, que continua
repercutint de manera important sobre el preu final de
l’habitatge.
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En segon lloc la legislació sobre habitatges de protecció
pública que, atès la bonança econòmica existent a la nostra
comunitat autònoma, fa que l’oferta i la demanda d’habitatges
es decanti cap a uns altres segments de la població que
adquireixen uns habitatges diferents als de protecció pública.

Finalment, la legislació de rehabilitació d’habitatges; tot i el
seu esforç contingut, les rehabilitacions realitzades s’han fet
per continuar essent propietaris de l’habitatge rehabilitat els
que ja ho eren, ocupant-lo directament o bé per llogar-lo en
altres casos.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
convocar un pla o programa d’ajudes de finançament conjunt
entre el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments destinat a
la millora de la gestió del sòl urbà ja classificat, amb la finalitat
d’adquirir en propietat la totalitat o una part d’un àmbit
d’operacions determinat, amb la finalitat que, una vegada
adquirits els terrenys, aquests es destinin a la construcció
d’habitatges de protecció pública o de promoció privada.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
convocar un pla o programa d’ajudes de finançament conjunt
entre el Govern balear i els ajuntaments destinat a la
rehabilitació d’edificis existents en els nuclis urbans, amb la
finalitat que, mitjançant conveni signat amb la propietat,
aquests edificis  siguin cedits en lloguer als ajuntaments durant
el temps suficient per amortitzar la inversió, perquè una vegada
rehabilitats aquests edificis es lloguin a persones joves i/o
necessitades d’habitatge.

Palma, a 24 d'abril del 2001.
El diputat:
Pere Rotger i Llabrés.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2009/01, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relativa a desplaçaments de familiars de
reclusos al centre penitenciari de Palma, amb sol·licitud de
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de
2 de maig del 2001).

Palma, a 2 de maig 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 d'Esquerra Unida i Ecologista presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

Ja fa anys que s'ha plantejat la construcció d'un centre
d'internament de persones privades de llibertat a Menorca.
Malgrat que ja fa temps s'anuncià la inversió per a la
construcció d'aquestes instal·lació, no és menys cert que per
part d'institucions penitenciàries es preveu en una segona fase.
Sens dubte, haurem d'esperar uns anys per veure un centre
d'aquestes característiques en funcionament a Menorca.

Avui, la gran majoria de menorquins i menorquines
condemnats amb privació de llibertat compleixen aquesta
condemna a la presó de Palma. Segons informacions recollides,
el nombre de persones en aquesta situació pot variar entre 40
i 60. Avui mateix, són 35 homes i 2 dones, naturals o residents
habituals  a Menorca, que romanen en aquest centre
penitenciari. Es tracta, per tant, d'una xifra prou important.

La missió principal del compliment de condemna és la de
procurar la reintegració o la integració dels condemnats a la
societat. En aquest procés d'inserció intervenen molts de
factors, que el faciliten o el dificulten. Sense cap dubte, un dels
factors que poden ajudar a assolir la fita que la societat ha de
pretendre és el suport familiars als presos. Per regla general, les
persones  que compleixen condemna o estan en situació de
privació de llibertat, pertanyen a les classes econòmicament
més desfavorides o a sectors marginals i sense capacitat
econòmica. La separació física del pres del seu àmbit familiar i
social és encara més gran per mor que el desplaçament és a una
altra illa. La situació econòmica impedeix, en moltes ocasions,
l'acompanyament familiar i provoca situacions que dificulten el
procés d'inserció o reinserció de les persones.

Malgrat que algunes comunitats autònomes han rebut les
competències en matèria de política penitenciària, aquest no és
encara el cas de les Illes Balears. En el nostre territori, aquesta
és encara una competència de l'Estat, i, per tant, és al Govern
espanyol a qui ens hem de dirigir per demanar mesures que
ajudin a pal·liar aquesta situació.

És per això que presentam la proposició no de llei següent:

1. El Parlament de les Illes Balears acorda instar el Govern de
l'Estat a accelerar la construcció i la posada en funcionament
del centre d'inserció social de Menorca.

2. El Parlament de les Illes Balears acorda de dirigir-se al
Govern espanyol amb la petició que prengui les mesures
necessàries, com subvencions als desplaçaments interinsulars,
i els instruments adequats per facilitar les possibilitats de visita
i d'atenció als menorquins privats de llibertat a la presó de
Palma de Mallorca, per part dels seus familiars.

Palma, a 24 d'abril del 2001.
El diputat:
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Josep Portella i Coll.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan.

3.16. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 2095/01, de cinc diputats membres de la

Comissió no permanent d'estudi dels efectes regionals de la
Unió Europea, relatiu a sol·licitud que la Mesa de la comissió
esmentada recapti la presència de l'Il·lm. Sr. Juan Manuel
López Nadal, director general de Relacions Europees.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 de maig del 2001, conformement amb l'establert a
l'article 43.3 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit
l'escrit de referència, mitjançant el qual se sol·licita que la
mesa de la comissió disposi allò que calgui per recaptar la
presència de l'Il·lm. Sr. Juan Manuel López Nadal, director
general de Relacions Europees, per tal d'informar sobre la
Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 2122/01, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a sol·licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 de maig del 2001, conformement amb l'establert a
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 d'Educació i Cultura, davant la
Comissió  de Cultura, Educació i  Esports, per tal d'informar
sobre la proposta de mapa escolar a l'illa de Menorca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 2137/01, de quatre diputats membres de la

Comissió d'Assumptes Socials, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a sol·licitud de compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Sanitat i Consum, juntament amb el
coordinador del Pla autonòmic de drogues.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 de maig del 2001, conformement amb l'establert a
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que sol·licita la compareixença de
l'Hble. Sra. Consellera de Sanitat i Consum, juntament amb
el coordinador del Pla autonòmic de drogues, davant la
Comissió  d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre la
política i les actuacions que es pensen dur a terme per
desenvolupar el pla esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a conformitat del Govern de les Illes Balears a la

tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 1678/01. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 de maig del 2001, a la vista de l'escrit RGE núm.
2068/01, presentat pel Govern de les Illes Balears, es donà
per assabentada de la conformitat del Govern a la tramitació
de la proposició de llei de referència, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a l'ús de les
llengües oficials en l'encunyació de les monedes de l'euro
(BOPIB núm. 88, de 6 d'abril del 2001).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Relativa a anunci de licitació de contracte de

subministrament.

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Anunci de licitació de contracte de subministrament

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Parlament de les Illes Balears.
b) Dependència que tramita l'expedient: Serveis Econòmics.
c) Núm. d'expedient: 07/2001.
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2. Objecte del contracte

a) Descripció: Subministrament de l'equipament, mobiliari i
elements complementaris per al nou edifici del Parlament, carrer
Palau Reial, 8 de Palma.

b) NOmbre d'unitats a lliurar: es descriuen en el plec de
prescripcions tècniques.

c) Divisió per lots:

Preu per lot

Lot 1. Accessoris per a bany i fonts d'aigua. 3.025.669
pessetes/18.184,64 euros.
Lot 2. Armaris i taules. 38.648.328 pessetes/232.281,13 euros.
Lot 3. Bancs. 3.905.172 pessetes/23.470,56 euros.
Lot 4. Cadires. 15.297.047 pessetes/91.937,10 euros.
Lot 5. Cendres, llums de peu, penjarobes, papereres i jardineres.
11.200.038 pessetes/67.313,58 euros.
Lot 6. Retolació interior. 6.121.267 pessetes/36.789,56 euros.
Lot 7. Taquilles i taulers d'anuncis. 3.416.430 pessetes/20.533,
16 euros.
Lot 8. Mobiliari de representació. 30.386.071
pessetes/182.623,96 euros.

A la proposició econòmica s'haurà d'especificar el preu de
cadascun dels lots per separat.

Es pot ofertar per un, diversos o per tots els lots.

d) Lloc de lliurament: Parlament de les Illes Balears. Carrer
Palau Reial, 8, Palma.

e) Termini de lliurament: quaranta-cinc dies a partir de la
signatura del contracte.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.

4. Pressupost base de licitació

Import total: 112.000.022 pessetes/673.134,69 euros.
Import de cada lot: el que s'assenyala en el punt 2.c.

5. Garanties provisionals

Lot 1: 60.513 pessetes/363,69 euros
Lot 2: 772.967 pessetes/4.645,62 euros
Lot 3: 78.103 pessetes/469,412 euros
Lot 4: 305.941 pessetes/1.838,74 euros
Lot 5: 224.001 pessetes/1.346,27 euros
Lot 6: 122.425 pessetes/1.346,27 euros
Lot 7: 68.329 pessetes/410,66 euros
Lot 8: 607.721 pessetes/3.652,48 euros

6. Obtenció de documentació i informació

a) Empresa Impresrapit
b) Domicili: Carrer Baró de Santa Maria del Sepulcre, 7
c) Localitat: Palma. CP 07012

d) Telèfon: 971710822
e) Fax: 971713584
f) Data i límit d'obtenció de documents i informació: 11 de

juny del 2001.

7. Requisits específics del contractista

Els que s'assenyalen en el plec de clàusules administratives.

8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: dia 11 de juny del 2001, a les 14
hores.

b) Documents a presentar: els que s'assenyalen en el plec
de clàusules administratives.

c) Lloc de presentació: Registre de l'Oficialia Major del
Parlament de les Illes Balears, carrer Conquistador, 11, Palma,
CP 07001.

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir
la seva oferta: tres mesos.

e) No s'admeten variants.

9. Obertura de proposicions

a) Entitat: Parlament de les Illes Balears
b) Domicili: carrer Conquistador, 11
c) Localitat: Palma
d) Data: 15 de juny del 2001
e) Hora: a les 10 hores

10. Altres informacions

Hi haurà més informació als serveis tècnics, als serveis
econòmics i a la pàgina WEB del Parlament www.parlamentib.es
a la Secció Publicacions/Altres.

11. Despeses dels anuncis 

A compte de l’adjudicatari.

12. Data tramesa anunci al Diario Oficial de las Comunidades
Europeas: El 20 d’abril del 2001.

Palma, a 25 d’abril del 2001.
El lletrat oficial major:
Joan Ferrer i Cánaves.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a anunci de licitació de contracte de

subministrament.

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Anunci de licitació de contracte de subministrament

1. Entitat Adjudicadora

a) Organisme: Parlament de les Illes Balears.
b) Dependència que tramita l’expedient: Serveis econòmics
c) Núm. expedient: 09/2001.
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2. Objecte del contracte

a) Descripció: Subministrament de l’equipament electrònic
de xarxa i accessoris  pels sistemes informàtics del Nou edifici
del Parlament carrer Palau Reial, núm. 8 de Palma.

b) Lloc de lliurament: Parlament de les Illes Balears. Carrer
Palau Reial, 8 Palma.

c) Termini d’execució: 15 de Juliol del 2001

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert
Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 23.000.000 PTA, IVA inclòs, equivalent a

138.232,79 Euros.

5. Garantia provisional
460.000,-PTA. equivalent a 2.764,66 euros.

6.  Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Parlament de les Illes Balears
b) Domicili: Carrer Conquistador, 11
c) Localitat i CP: Palma 07001
d) Telèfon: 971712955

7. Requisits específics del contractista
Els que s’assenyalen en el Plec de Clàusules

Administratives.

8. Presentació de les ofertes

1. Data límit de presentació: Quinze dies naturals a partir del
següent de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears a les 14 hores.

2. Documents a presentar: Els que s’assenyalen en el Plec
de Clàusules Administratives.

3. Lloc de presentació: Registre d’Oficialia Major del
Parlament de les Illes Balears, carrer Conquistador, núm. 11,
Palma. C.P. 07001

4. No s’admeten variants.

9. Obertura de proposicions

1. Entitat: Parlament de les Illes Balears
2. Domicili: Carrer Conquistador, núm. 11
3. Localitat: Palma.
4. Data: El quart dia hàbil següent a la data límit de

presentació de proposicions. Si el dia fixat per l’obertura
coincidia amb un dissabte es realitzarà al següent dia hàbil. 

5. Hora: a les 10 Hores. 

10. Altres informacions
Hi haurà més informació als serveis d’informàtica i als

serveis  econòmics del Parlament i a la pàgina WEB del
Parlament www.parlamentib.es a  la  Secció
Publicacions/Altres.

11. Despeses dels anuncis 
A compte de l’adjudicatari.

Palma, a 27 d’abril del 2001
EL lletrat oficial major,
Joan Ferrer i Cánaves.

Ordre de Publicació

C)
Relativa a  resolució de Presidència de designació de la

Sra. Antònia Claverol i Serra, funcionària del cos
d’administratius del Parlament de les Illes Balears, a
proposta del Lletrat-Oficial Major, per ocupar pel sistema de
lliure designació la plaça de Secretaria i adscriure-la a
l’Oficialia Major.

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

Atès que la vigent plantilla orgànica del Parlament de les
Illes Balears hi figura  la plaça de Secretaria, pertanyent al grup
C  i amb nivell 22 de complement de destinació.

Atès  que el sistema per proveir-la és el de lliure designació.

Atès que la Mesa de la  Cambra en sessió celebrada dia 21
de març del 2001 aprovà la convocatòria per cobrir l’esmentada
plaça i que les bases d’aquesta es publicaren al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears núm. 86 del 23 de març del
2001.

Atès que aquesta plaça està dotada pressupostàriament. 

Atès  l’aprovat per la Presidència i la Mesa del Parlament en
sessió celebrada dia 2 de maig del 2001, en  ús de les facultats
previstes als articles 15 i 55 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears,

RESOLC:

1. Designar a la Sra. Antònia Claverol i Serra, amb DNI núm.
43.011.725 i núm. de registre personal 4301172500A2503,
funcionària del cos d’administratius del Parlament de les Illes
Balears, a proposta del Lletrat-Oficial Major, per ocupar pel
sistema de lliure designació la plaça de Secretaria i adscriure-la
a l’Oficialia Major.

2. Que els efectes econòmics i administratius seran des de la
data que es determini a l’acta de presa de possessió de la plaça.

3. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Us inform finalment, que contra la present Resolució es
podrà interposar recurs postestatiu de reposició davant
d’aquesta Presidència, en el termini d’un mes comptador a partir
de la data de notificació de la present resolució, d’acord amb el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de dia 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o recurs
contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de
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Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que disposen els
articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, del 13 de juliol, Reguladora de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,  en el termini de dos
mesos comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació
de la present Resolució.

A la seu del Parlament a 2 de maig del 2001.
 El president del Parlament de les Illes Balears:

Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
Relativa a resolució de Presidència de creació d'una

borsa de treball per cobrir interinament les places d'uixers
amb caràcter de funcionaris interins que es considerin
necessàries.

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

* Atès que dia 27 de novembre del 2000, es publicà la llista
provisional dels aspirants que han superat les proves
selectives convocades per cobrir quatre places d’Uixer (tres
amb caràcter de funcionari de carrera i una amb caràcter de
funcionari interí).

* Atès que no es produïren reclamacions en el període
reglamentari establert a les bases de la convocatòria, aquesta
es considera definitiva.

* Per escrit del Secretari del Tribunal de data 4 de desembre del
2000, es comunica al President del Parlament, la proposta de
nomenament dels quatre aspirants amb millor qualificació de la
llista assenyalada.

* La legislació en matèria de funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, permet la creació d’aquestes
borses  de treball amb els aspirants que hagin superat proves
selectives convocades per accedir als cossos i escales de
l’Administració de la CAIB i no hagin obtingut places; per
cobrir places interinament per raons d’urgència i necessitat.

* Atès que el nou edifici seu de les noves dependències  de la
Cambra situat al carrer Palau Reial, núm. 8 de Palma, estarà
enllestit per entrar en funcionament previsiblement el mes de
juliol del 2001.

* Atès que es necessitarà dotar de personal del cos d’Uixers de
forma immediata i urgent per atendre les tasques derivades de
l’inauguració del nou edifici.

RESOLC:

1. Crear una borsa de treball per cobrir interinament les places
d’Uixers amb caràcter de funcionaris interins que es consideren
necessàries per dotar d’aquest personal les instal·lacions de
l’edifici del carrer Palau Reial, núm. 8.

2. Que a aquesta borsa de treball hi quedaran incorporats, amb
números successius a partir del quatre aquells aspirants a les
places d’Uixers, la convocatòria de les quals es publicà al

Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 61 del
22 de setembre del 2000, i que varen obtenir la qualificació
d’aprovats sense plaça i seran requerits per estricte ordre
correlatiu a les puntuacions finals obtingudes.

3. Que la Mesa utilitzarà d’aquesta borsa de treball quan les
circumstàncies requereixin de cobrir interinament places
d’Uixers, per raons d’urgència inajornable, com és el cas.

4. Que posteriorment i cobertes les necessitats del servei es
realitzarà la corresponent convocatòria per cobrir places
d’Uixers amb vinculació estatutària de funcionaris de carrera.

A la seu del Parlament, a 2 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E)
Relativa a convocatòria de proves selectives per cobrir

una plaça d'administratiu amb caràcter de funcionari de
carrera, mitjançant oposició en torn lliure.

 Resolució del president del Parlament de les Illes Balears,
per la qual s'aprova la convocatòria de proves selectives per
cobrir una plaça d'administratiu amb caràcter de funcionari de
carrera mitjançant oposició ne torn lliure.

El President del Parlament de les Illes Balears, tot d’acord
amb l’aprovat per la  Mesa de la Cambra, a la sessió celebrada
dia 2 de maig del 2001, i a l’empara del que s’estableix als
articles 3 i 13.8 de l’Estatut del Personal del Parlament de les
Illes Balears, fent ús de les seves competències dicta la següent

RESOLUCIÓ

 Aprovar la convocatòria pel proveïment, mitjançant el
procediment d’oposició lliure, d’una plaça d’administratiu amb
caràcter de funcionari de carrera, amb subjecció a les següents:

Bases de la convocatòria

Primera.- Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és el proveïment de la
plaça de Cap de Negociat de Protocol i Divulgació del cos
d’Administratius tot d’acord amb les següents característiques:

Cos: Administratiu.
Grup: C.
Nivell: 22.
Complement específic: 1.848.300 pessetes anuals.
Vinculació estatutària: funcionari de carrera.

Segona.- Requisits personals

2.1.- Ésser espanyol o ciutadà d’un dels restants estats
membres de la Unió Europea o d’aquells estats als quals sigui
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d’aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes
prevists a la llei bàsica que reguli aquesta matèria.

2.2.- Tenir 18 anys complerts i no més de 64 anys.

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

2.4.- No estar inhabilitat/da ni suspès/esa per a l’exercici de la
funció pública. Ni haver estat separat, mitjançant expedient
disciplinari de qualsevol administració pública, òrgan
constitucional o estatutari. Ni trobar-se inhabilitat/ada per
sentència ferma per a l’acompliment de funcions públiques.

2.5.- No patir malaltia ni disminució física o psíquica que
impedeixi l’acompliment de les funcions corresponents.

2.6.- Abonar en concepte de drets d’examen, la quantitat de
1.590 pta, mitjançant ingrés al C/C núm. 2051-0099-85-
0077889873, de la Caixa de Balears “SA NOSTRA”. La
devolució d’aquesta es produirà quan els aspirants resultin
exclosos per poder participar a les proves selectives.

2.8.- Voluntàriament i, com a mínim el certificat B (de
coneixements orals  i escrits elementals de català) o equivalent,
lliurat per la Junta Avaluadora del Català o el títol, certificat, o
diplomes equivalents, lliurats per les institucions determinades
a l’Ordre del Conseller d’Educació i Cultura de dia 16 de febrer
del 2000, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm.
23 del 22 de febrer del 2000 i a 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.  En aquest cas estaran exempts de
realitzar les proves de suficiència en el coneixement de la
llengua catalana.

Així mateix, aquells aspirants que presentin els títols o
certificats oficials emesos per l’Institut Balear d’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 dia 2 de
novembre del 1995 (publicats al Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, núm. 146, del 23 de
novembre del 1995), estaran exempts de realitzar les proves de
suficiència en el coneixement de la llengua catalana.

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.

3.2.- Juntament amb l’instància es presentaran:

3.2.1.-  Si aquests estan en possessió dels títols, diplomes
o certificats requerits a l’apartat vuitè de la base segona,
s’adjuntarà la corresponent fotocòpia compulsada d’aquests.

3.2.2.-  El resguard d’haver abonat els drets d’examen.

3.3.- 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.

3.4.- 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.

3.5.- 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 o membre de la
Mesa en qui  delegui.

4.2.2.- Vocal: El Lletrat-Oficial Major.
4.2.3.- Vocal: un altre membre de la Mesa.
4.2.4.- Vocal: La Cap del Servei de Comunicacions i

Relacions Externes.
4.2.5.- Vocal: un funcionari en actiu de la cambra, elegit per

la de la Junta de Personal,  sigui o no membre d’aquesta.
El Secretari del Tribunal serà designat per votació de tots

els membres d’entre els vocals.
En tots el casos es nomenaran els suplents corresponents.

4.3.- A la sessió constitutiva, el President sol·licitarà als
membres, titulars i suplents la declaració expressa de no trobar-
se sotmesos a 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 als  articles 28 i 29
de l’esmentada llei.
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4.4.- Per actuar vàlidament, el Tribunal necessitarà la presència
del President, del Secretari i de dos vocals. 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 el dubtes i les incidències que
puguin sorgir després d’haver-se constituït i durant la
celebració del procés selectiu.

4.7.- El Tribunal podrà nomenar els assessors que consideri
necessaris pel desenvolupament de les proves selectives.

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: de caràcter obligatori. Consistirà en la
realització d’una prova que determinarà el Tribunal, amb la
finalitat de ponderar la suficiència sobre els coneixements orals
i escrits elementals de català. La part escrita tindrà una durada
màxima d’una hora i mitja.

Aquest exercici es puntuarà com apte o no apte.

5.2.- Exercici segon: de caràcter obligatori. Consistirà en una
prova pràctica per determinar la capacitat dels aspirants en el
maneig del processament de textos Microsoft Word, versió 7.00
o superior. El temps per desenvolupar aquesta prova serà d’una
hora i mitja. Aquest exercici es puntuarà com apte o no apte.

5.2.- Exercici tercer: de caràcter obligatori. Consistirà en
exposar per escrit, en un termini màxim de tres hores, dos temes,
d’entre quatre proposats pel Tribunal, previ sorteig públic, dels
que figuren a l’annex I de les presents bases. Aquest exercici es
puntuarà entre 0 i 10 punts.

5.3.-Exercici quart: 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, amb especial referència a
l’àrea a la qual s’adscriu el lloc de treball, que és la de Protocol.
S’hi valorarà, fonamentalment, l’adequada formulació de les
conclusions, els coneixements exposats, així com la capacitat de
sintaxi i redacció. En aquest exercici els aspirants podran dur i
utilitzar els textos legals que creguin necessaris per la realització
de la prova pràctica.

Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts.

5.3.- Tots els exercicis tendran caràcter eliminatori, per
continuar les proves selectives hauran d’obtenir la puntuació
següent:

5.3.1.- D’apte respecte als exercicis primer i segon.
5.3.2.- De 5 punts respecte als exercicis, tercer i quart.

 5.4.- La puntuació final de cada exercici s’obtindrà calculant la
mitjana aritmètica de les puntuacions de cada membre del
Tribunal, exceptuant-ne els dos primers exercicis, que es
dirimiran per majoria. 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 3
dies hàbils.

Sisena.-

6.1.-  Finalitzades les proves selectives, el Tribunal farà pública
al tauler d’anuncis la llista provisional amb  la relació dels
aspirants que han superat les proves selectives amb la
puntuació corresponents.

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 de l’aspirant que ha superat les proves selectives
amb la millor qualificació.

Posteriorment, es farà pública la resolució definitiva amb
l’aspirant seleccionat per part del President.

Setena.-

Dins el vint dies naturals des que es faci pública la
Resolució que contengui la relació amb l’aspirant seleccionat,
i prèvia notificació del Lletrat-Oficial Major, aquest aportarà els
documents següents al registre de la Cambra:

7.1.- Partida de naixement o certificat d’adquisició de la
nacionalitat espanyola, o de la resta d’estats membres de la
Unió Europea o la d’aquells en què hi sigui d’aplicació.

7.2.- Certificació lliurada pel registre general de penals i rebels,
que acrediti  que no s’està condemnat/ada a penes que
inhabiliten per a l’exercici de funcions públiques, lliurada, com
a màxim, tres mesos abans de la data final de presentació de
documents.

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

7.4.- El Títol de batxiller superior, formació professional de
segon grau, cicle formatiu de grau superior de formació
professional o equivalents.

7.5.- Certificat mèdic on consti fefaentment que l’aspirant no té
cap malaltia o defecte que li impedeixi d’exercir normalment les
funcions pròpies.
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7.6.- Si l’aspirant és funcionari públic de qualsevol
Administració Pública, serà suficient presentar un certificat
mitjançant el qual s’acrediti que aquest compleix els requisits
establerts a la base segona i on contin les seves dades, nivell
d’estudis, i la situació administrativa en la qual es troba.

Vuitena.-

8.1.- Conclòs el termini de presentació de documents, es
procedirà per part del President del Parlament de les Illes
Balears, oïda i informada la Mesa, i mitjançant resolució, al
nomenament com a funcionari de carrera de l’aspirant que hagi
obtingut la plaça i presentat la documentació exigida;
posteriorment el nomenament es publicarà al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.

8.2.- Des de la data de notificació del nomenament, aquest
disposarà d’un termini d’un mes per prendre possessió de la
plaça de Cap de Negociat de Protocol i Divulgació.

 8.3.- En qualsevol dels casos següents:

8.3.1.- Que la documentació aportada pel proposat presenti
defectes no esmenables que impedeixin formalitzar el
nomenament.

8.3.2.- Que la persona proposada renunciï.
8.3.4.- Quan el proposat no prengui possessió de la plaça

en el termini establert sense causa justificada.

El President del Parlament podrà substituir el proposat per
l’aspirant que el segueixi en la llista definitiva dels aspirants
que hagin superat les proves selectives sense obtenir plaça.

Novena.- Disposicions final i recursos.

9.1.- Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius
que se’n derivin es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant de la Mesa de la Cambra, en el termini d’un
mes comptador a partir de l’endemà 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, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, i a la Ley 4/1999, del 13 de enero, que
modifica la Ley 30/1992, del 26 de noviembre; o recurs
contenciós administratiu, davant del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, tot d’acord amb el que disposen els
articles 8.2 i 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencionso-Administrativa, en el termini
de dos mesos comptadors  a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta resolució al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.

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 i al Decret 26/2001, del 16 de
febrer, que modifica l’anterior.  

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Annex I. Relació de temes.

1.- La Constitució Espanyola de 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 (províncies, diputacions,
corporacions locals, cabildos i consells insulars).  

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.
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 13.- El pressupost de la CAIB. Els 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.

20.- El Procediment legislatiu comú: projectes de llei,
proposicions de llei, retirada d’aquests. Especialitats del
procediment legislatiu. L’iniciativa legislativa.

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

22.- El Protocol i cerimonial a les Administracions Públiques.
Especial referència a les lleis i decrets que regulen aquesta
matèria a l’Administració de l’Estat, a les altres
Administracions, i a la Unió Europea.

23.- Organització dels actes institucionals. Prelació d’autoritats.

24.- La divulgació institucional a l’àmbit de les Assemblees
Legislatives de les Comunitats Autònomes. Metodologia,
organització, funcions i responsables.

25.- La relació entre les Assemblees Legislatives i els mitjans de
comunicació (ràdio, televisió i premsa escrita).

Annex II. Model d’instància

El Sr/Sra.:__________________________________
a m b  D N I  n ú m : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n a s c u t / a d a
a:_________________
el:_____________________, amb domicili al carrer/avinguda/
plaça/camí:______________________núm:___pis:___port
a:____
del municipi de:_______________i telèfon:_________

DECLAR:

Que reunesc les condicions requerides a la base segona de
la convocatòria publicada al BOPIB núm……... de
data………………., per participar a les proves selectives
convocades  per cobrir la plaça de Cap de Negociat de Protocol

i Divulgació del cos d’Administratius del Parlament de les Illes
Balears, amb caràcter de funcionari de carrera, mitjançant
oposició en torn lliure.

Que adjunt:

O Certificació de la titulació que reconeix els meus
coneixements sobre la llengua catalana.

O El resguard d’haver abonat els drets d’examen.

I per això, us DEMAN, de ser admès/esa a les proves
selectives.

Palma de Mallorca, _____ d___________________del ____

Signatura.

 A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Ordre de Publicació

F)
Relativa a convocatòria de proves selectives per cobrir

una plaça del cos de tècnics amb caràcter de funcionari de
carrera mitjançant oposició de torn lliure.

 Resolució del president del Parlament de les Illes Balears,
per la qual s'aprova la convocatòria de proves selectives per
cobrir una plaça del cos de tècnics amb caràcter de funcionari
de carrera mitjançant oposició en torn lliure.

El President del Parlament de les Illes Balears, i tot d’acord
amb l’aprovat per la  Mesa de la Cambra, a la sessió celebrada
dia 2 de maig del 2001, i a l’empara del que s’estableix als
articles 3 i 13.8 de l’Estatut del Personal del Parlament de les
Illes Balears, fent ús de les seves competències dicta la
següent: 

RESOLUCIÓ

Aprovar la convocatòria pel proveïment, mitjançant el
procediment d’oposició lliure d’una plaça del cos de Tècnics
amb caràcter de funcionari de carrera, amb subjecció a les
següents:

Bases de la convocatòria

Primera.- Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és el proveïment de la
plaça de Cap del Servei de Biblioteca i Documentació, tot
d’acord amb les següents característiques:

Cos: Tècnic/assessor facultatiu.
Grup: A.
Nivell: 28.
Complement específic: 2.660.172 pessetes anuals.
Vinculació estatutària: funcionari de carrera.
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Segona.- Requisits Personals

2.1.- Ésser espanyol o ciutadà d’un dels restants estats
membres de la Unió Europea o d’aquells estats als quals sigui
d’aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes
prevists a la llei bàsica que reguli aquesta matèria.

2.2.- Tenir 18 anys complerts i no més de 64 anys.

2.3.- Tenir títol de llicenciat universitari, arquitecte, enginyer, o
equivalents.

2.4.- No estar inhabilitat/da ni suspès/esa per a l’exercici de la
funció pública. Ni haver estat separat, mitjançant expedient
disciplinari de qualsevol administració pública, òrgan
constitucional o estatutari. Ni trobar-se inhabilitat/ada per
sentència ferma per a l’acompliment de funcions públiques.

2.5.- No patir malaltia ni disminució física o psíquica que
impedeixi l’acompliment de les funcions corresponents.

2.6.- Abonar en concepte de drets d’examen, la quantitat de
3.310 pta, mitjançant ingrés al C/C núm. 2051-0099-85-
0077889873, de la Caixa de Balears “SA NOSTRA”. La
devolució d’aquesta es produirà quan els aspirants resultin
exclosos per poder participar a les proves selectives.

2.8.- Voluntàriament i, com a mínim el certificat C (de
coneixements orals i escrits mitjans de català) o equivalent,
lliurat per la Junta Avaluadora del Català o el títol, certificat, o
diplomes equivalents, lliurats per les institucions determinades
a l’Ordre del Conseller d’Educació i Cultura de dia 16 de febrer
del 2000, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm.
23 del 22 de febrer del 2000 i a 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.  En aquest cas estaran exempts de
realitzar les proves de suficiència en el coneixement de la
llengua catalana.

Així mateix, aquells aspirants que presentin els títols o
certificats oficials emesos per l’Institut Balear d’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 dia 2 de
novembre del 1995 (publicats al Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, núm. 146, del 23 de
novembre del 1995), estaran exempts de realitzar les proves de
suficiència en el coneixement de la llengua catalana.

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.

3.2.- Juntament amb l’instància es presentaran:

3.2.1.-  Si aquests estan en possessió dels títols, diplomes
o certificats requerits a l’apartat vuitè de la base segona,
s’adjuntarà la corresponent fotocòpia compulsada d’aquests.

3.2.2.-  El resguard d’haver abonat els drets d’examen.

3.3.- 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.

3.4.- 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.

3.5.- 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 o membre de la
Mesa en qui  delegui.

4.2.2.- Vocal: el Lletrat-Oficial Major.
4.2.3.- Vocal: un altre membre de la Mesa.
4.2.4.- Vocal: la Cap de Servei d’Assistència Tècnica

Parlamentària. 
4.2.5.- Vocal: un funcionari en actiu de la cambra, elegit per

la Junta de Personal,  sigui o no membre d’aquesta.
El Secretari del Tribunal serà designat per votació de tots

els membres d’entre els vocals.

En tots el casos es nomenaran els suplents corresponents.

4.3.- A la sessió constitutiva, el President sol·licitarà als
membres, titulars i suplents la declaració expressa de no trobar-
se sotmesos a 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 als articles 28 i 29
de l’esmentada llei.
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4.4.- Per actuar vàlidament, el Tribunal necessitarà la presència
del President, del Secretari i de dos vocals. 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 el dubtes i les incidències que
puguin sorgir després d’haver-se constituït i durant la
celebració del procés selectiu.

4.7.- El Tribunal podrà nomenar els assessors que consideri
necessaris pel desenvolupament de les proves selectives.

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: de caràcter obligatori. Consistirà en la
realització d’una prova que determinarà el Tribunal, amb la
finalitat de ponderar la suficiència sobre els coneixements orals
i escrits de català de caràcter mitjà. La part escrita tendrà una
durada màxima de dues hores.

Aquest exercici es puntuarà com apte o no apte.

5.2.- Exercici Segon: de caràcter obligatori. Consistirà en
exposar per escrit dos temes, d’entre quatre que proposarà el
Tribunal, dels que hi figuren a la part primera de l’annex I de les
presents bases, i que es determinaran per aquest previ sorteig
públic, en un temps màxim de tres hores. Aquest exercici es
puntuarà entre 0 i 10 punts.

5.3.-Exercici Tercer: de caràcter obligatori. Consistirà en
exposar per escrit dos temes, d’entre quatre que proposarà el
Tribunal, dels que hi figuren a la part segona de l’annex I de les
presents bases, i que es determinaran per aquest previ sorteig
públic, en un temps màxim de tres hores.

Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts.

5.3.- Tots els exercicis tendran caràcter eliminatori, per
continuar les proves selectives hauran d’obtenir la puntuació
següent:

5.3.1.- D’apte respecte del primer exercici.
5.3.2.- De 5 punts respecte dels exercicis, segon i tercer.

 5.4.- La puntuació final de cada exercici s’obtindrà calculant la
mitjana aritmètica de les puntuacions de cada membre del
Tribunal, exceptuant-ne el primer exercici, que es dirimirà per
majoria. 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. 
La puntuació del primer exercici serà la d’apte o no apte.

5.5.- Entre exercici i exercici han de transcórrer un mínim de 3
dies hàbils.

Sisena.-

6.1.- Finalitzades les proves selectives, el Tribunal farà pública
al tauler d’anuncis la llista provisional amb  la relació dels
aspirants que han superat les proves selectives amb les
puntuacions corresponents.

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 de l’aspirant que ha superat les proves selectives
amb la millor qualificació.

Posteriorment, es farà pública la resolució definitiva amb
l’aspirant seleccionat per part del President del Parlament.

Setena.-

Dins el vint dies naturals des de que es faci pública la
Resolució que contengui la relació amb l’aspirant seleccionat,
i prèvia notificació del Lletrat-Oficial Major, aquest aportarà els
documents següents al registre de la Cambra:

7.1.- Partida de naixement o certificat d’adquisició de la
nacionalitat espanyola, o de la resta d’estats membres de la
Unió Europea o la d’aquells en què hi sigui d’aplicació.

7.2.- Certificació lliurada pel registre general de penals i rebels,
que acrediti  que no s’està condemnat/ada a penes que
inhabiliten per a l’exercici de funcions públiques, lliurada, com
a màxim, tres mesos abans de la data final de presentació de
documents.

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

7.4.- Títol de llicenciat universitari, arquitecte, enginyer, o
equivalents.

7.5.- Certificat mèdic on consti fefaentment que l’aspirant no té
cap malaltia o defecte que li impedeixi d’exercir normalment les
funcions pròpies.

7.6.- Si l’aspirant és funcionari públic de qualsevol
Administració Pública, serà suficient presentar un certificat
mitjançant el qual s’acrediti que aquest compleix els requisits
establerts a la base segona i on constin les seves dades, nivell
d’estudis, i la situació administrativa en la qual es troba.

Vuitena.-

8.1.- Conclòs el termini de presentació de documents, es
procedirà per part del President del Parlament de les Illes
Balears, oïda i informada la Mesa, i mitjançant resolució, al
nomenament com a funcionari de carrera de l’aspirant que hagi
obtingut la plaça i presentat la documentació exigida;
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posteriorment el nomenament es publicarà al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.

8.2.- Des de la data de notificació del nomenament, aquest
disposarà d’un termini d’un mes per prendre possessió de la
plaça de Cap del Servei de Biblioteca i Documentació.

8.3.- En qualsevol dels casos següents:

8.3.1.- Que la documentació aportada pel proposat presenti
defectes no esmenables que impedeixin formalitzar el
nomenament.

8.3.2.- Que la persona proposada renunciï.
8.3.4.- Quan el proposat no prengui possessió de la plaça

en el termini establert sense causa justificada.

El President del Parlament podrà substituir el proposat per
l’aspirant que el segueixi en la llista definitiva dels aspirants
que hagin superat les proves selectives sense obtenir plaça.

Novena.- Disposicions final i recursos.

9.1.- Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius
que se’n derivin es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant de la Mesa de la Cambra, en el termini d’un
mes comptador a partir de l’endemà 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, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, i a la Ley 4/1999, del 13 de enero, que
modifica la Ley 30/1992, del 26 de noviembre; o recurs
contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, tot d’acord amb el que disposen els articles 8.2 i 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencionso-Administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta
Resolució al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

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 i al Decret 26/2001, del 16 de
febrer, que modifica l’anterior.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Annex I. Relació de temes

        Part Primera:  Temari de caràcter general.

1.- La Constitució Espanyola de 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 (províncies, diputacions,
corporacions locals, cabildos i consells insulars).  

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

5.- Les Corts Generals. El Congrés de Diputats i el Senat.
Òrgans dependents de les Corts Generals: El Tribunal de
Comptes i el Defensor del Poble.

6.- L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte
administratiu. L’eficàcia: notificació i publicació. Les
disposicions generals del procediment administratiu: iniciació,
ordenació i instrucció.

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.- El reglament. Classes de reglament. Fonaments i límits de la
potestat reglamentària. El control dels reglaments. El costum.
Els principis generals de Dret. La jurisprudència.

9.- L’obligació de resoldre i els actes presumptes. Finalització
i execució del procediment administratiu. Resolució,
desistiment, renúncia i caducitat.

10.- Nul·litat de ple dret, anul·labilitat i irregularitat dels actes
administratius. El règim de Nul·litat i anul·labilitat dels actes i
disposicions de caràcter general de la Llei 30/1992. Conversió
i convalidació.

11.-  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.

12.- 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.

13.- El president de la comunitat autònoma: designació,
funcions i estatut personal. Responsabilitat política del
president i del seu Govern davant del Parlament. 
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14.- El Govern de la comunitat autònoma: composició,
competències i funcionament. L’estructura de l’Administració
de la comunitat autònoma.

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

16.- La contractació administrativa. Naturalesa jurídica dels
contractes públics. Classes de contractes públics. Elements
dels  contractes. Els subjectes, l’objecte i la causa dels
contractes públics. La forma de la contractació administrativa
i els sistemes de selecció dels contractistes. La formalització del
contractes.

17.- 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.

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

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

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

21.- 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.

22.- El Procediment legislatiu comú: projectes de llei,
proposicions de llei, retirada d’aquests. Especialitats del
procediment legislatiu. L’iniciativa legislativa.

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

24.- L’Administració de Justícia. El Consell General del Poder
Judicial.

25.- El Pressuposts Generals de la CAIB. El Règim Jurídic de la
despesa pública.

Part segona: Temari específic 

1 .-  Breu Història del llibre i de les biblioteques del segle XVI
al segle XX.

2.- Concepte de biblioteconomia, bibliologia, bibliografia i
bibliometria.

3.- Concepte i missió de la biblioteca.

4.- El document gràfic. Principals materials de suport
d’escriptura. Característiques.

5.- Invenció i difusió de la impremta.

6.- Les biblioteques a les Illes Balears.

7.- Història de l’enquadernació i de la il·lustració del llibre.

8.- El futur del llibre de les biblioteques davant de les noves
tecnologies ofimàtiques.

9.- Malalties, accidents, higiene i seguretat del llibre.

10.- La biblioteconomia i la formació professional del
bibliotecari.

11.- Diferents tipus de personal a les biblioteques.

12.- L’organització bibliotecària espanyola. Els centres d’àmbit
nacional.

13.- Planificació i organització de biblioteques.

14.- Necessitats i criteris per a la construcció i equipaments de
biblioteques.

15.- Selecció i adquisició de fons bibliogràfics.

16.- Procés tècnic de llibres i publicacions periòdiques a la
biblioteca.

17.- La catalogació. Definició, finalitat i objectius.

18.- Les regles ISBD. Història. Classes. Característiques. Les
regles ISBD (M). Les regles de catalogació angloamericanes
AACR2.

19.- Formes dels encapçalaments de persones i entitats segons
les AACR2.

20.- La classificació. Principals sistemes de classificació
bibliogràfica. Els encapçalaments de matèria.

21.- Tipus de catàlegs a les biblioteques.

22.- Automatització de biblioteques. Format IBERMARC.

23.- Diferents tipus d’obres de consulta. El servei de referència.

24.- Les publicacions en sèrie. Els manuscrits. Materials
especials  de biblioteca. Ordenació i conservació de la
col·lecció.

25.- La cooperació bibliotecària. Les biblioteques nacionals.
Les biblioteques especialitzades.

26.- La biblioteca del Parlament de les Illes Balears.

27.- Les biblioteques parlamentàries. Peculiaritats. Centres
Nacionals i Internacionals.

28.- El dipòsit legal de llibres. La propietat intel·lectual.
Legislació espanyola i convenis internacionals.
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29.- Sistemes nacionals i cooperació interbibliotecària.

30.- La documentació científica. Documents primaris i els  seus
derivats.

31.- La difusió de la informació.

32.- Les tècniques electròniques al servei de les biblioteques i
centre de documentació.

33.- La legislació bibliotecària a l’Estat Espanyol.

34.- Definició i objectius de la Bibliografia.

35.- Evolució històrica de la Bibliografia.

36.- Bibliografies especialitzades i bibliografies nacionals a
l’Estat Espanyol.

37.- Els nous suports de la informació. La microreproducció. El
CD-ROM. El disc òptic.

38.- L’anàlisi documental. L’indexació. Els llenguatges
documentals.

39.- Els tesaures. Estructura, elaboració i funcions. El tesaure
EUROVOC.

40.- Resums o “abstracts”. Classes i elaboració. Normes ISO.

41.- Bases de dades. Bases de dades econòmics i estadístics.
Bases de dades de premsa. Recursos en internet.

42.- Bases de dades jurídiques. Recursos en internet.

43.- Les organitzacions internacionals i nacionals relacionades
amb la documentació. FID, ISO, IFLA, CSIC.

44.- Els documents parlamentaris. Publicacions oficials dels
Parlaments Europeus. La informació parlamentària. Els serveis
d’estudis  i documentació als Parlaments. El centre Internacional
de documentació parlamentària de la Unió Interparlamentària.

45.- Les publicacions oficials de les Corts Generals,
Assemblees legislatives, el butlletí oficial de l’estat, el diari
oficial de les comunitats europees.

46.- La documentació judicial espanyola. La jurisprudència del
tribunal constitucional i del tribunal suprem. Repertoris oficials
i no oficials.

47.- Les bases de dades comunitàries. La Unió Europea en
internet.

48.- La cadena documental. Similituds i diferències entre les
distintes unitats d’informació.

49.- L’accés públic a la documentació del Parlament Europeu,
del Consells i de la Comissió. Estat de la qüestió.

50.- Gestió d’unitats d’informació. L’avaluació del servei.
Instruments d’ajuda a l’avaluació. Diferents tipus d’indicadors.

51.- Sistemes d’informació. Tipologia. Els seus impactes a les
organitzacions.

52.- Reprografia. Microformes. El microfilm. Digitalització de
documents. Restauració de documents.

Annex II. Model d'instància

El Sr/la Sra.:_______________________________________
amb DNI núm._________ nascut/ada a:_________________
el:________________, domiciliat al carrer/avinguda/plaça
/camí:_______________________núm:____pis:____porta:
____
del municipi de:_________________ i telèfon:____________

DECLAR:

Que reunesc les condiciones requerides a la base segona de
la convocatòria publicada al BOPIB.  núm……. de
data………………….., per participar a les proves selectives
convocades per cobrir la plaça de Cap del Servei de Biblioteca
i Documentació del cos de Tècnics/Assessors Facultatiu del
Parlament de les Illes Balears, amb caràcter de funcionari de
carrera i mitjançant oposició en torn lliure.

Que adjunt:

Certificació de la titulació que reconeix els meus
coneixements sobre la llengua catalana.

Resguard d’haver abonat els drets d’examen.

I per això, us DEMAN de ser admès/esa a les proves
selectives.

Palma de Mallorca, ____d___________________
del_______
Signatura

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

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 91.

- Pàg. 2166. 4.INFORMACIONS. Apartat B).
A la resolució de Presidència relativa a adjudicació de les

places ofertades per concurs de mèrits i lliure designació, de 25
d'abril del 2001, s'ha d'afegir, a l'apartat 1 el nom següent:
* Sra. Immaculada Clar i Roca, CM. Cap de Negociat de
Comissions.
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