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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 24 d'abril del
2001, s'aprovà la Llei de designació de seu dels jutjats social
i penal amb jurisdicció a l'illa de Menorca.

Palma, a 15 de maig del 2001
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)
Llei de designació de seu dels jutjats social i penal 

amb jurisdicció a l'illa de Menorca

Exposició de motius

La comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb
l’article 55 de l’Estatut d’Autonomia, la Llei 38/1988, de 28 de
desembre, i la disposició transitòria primera de la Llei 37/1999,
de 28 d’octubre, de modificació parcial de la Llei 38/1988, de
28 de desembre, de demarcació i planta judicial, pot fixar,
mitjançant llei, les seus dels jutjats Penal, Contenciós
Administratiu, Social i de Menors amb jurisdicció inferior o
superior a la província.

La comunitat autònoma de les Illes Balears té voluntat de
fixar la seu dels jutjats Social i Penal amb jurisdicció a tots  els
partits judicials  de l’illa de Menorca tal com estableixen les
normes que s’han citat en el paràgraf anterior.

Article 1.

De conformitat amb el que disposa la Llei 38/1988, de 28 de
desembre, de demarcació i planta judicial, i tal com reconeix la
disposició transitòria primera de la Llei 37/1999, de 28
d’octubre, la seu del Jutjat Social número 1, amb jurisdicció en
els  partits judicials  de Maó i Ciutadella, serà a la capital del
partit judicial de Ciutadella.

Article 2.

De conformitat amb el que disposa la Llei 38/1988, de 28 de
desembre, de demarcació i planta judicial, i tal com reconeix la
disposició transitòria primera de la Llei 37/1999, de 28
d’octubre, la seu del Jutjat Penal número 1, amb jurisdicció en
els  partits judicials  de Maó i Ciutadella, serà a la capital del
partit judicial de Maó.

Disposició final única.

La present llei entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 25 d'abril del 2001.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 24 d'abril del 2001,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
5604/00, relativa a establiment d'una taxa internacional sobre
les transaccions financeres especulatives (taxa Tobin), i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears acorda:

1. Donar el seu suport a la creació en el si del Congrés dels
Diputats d’una Comissió d’estudi específica sobre les
condicions d’establiment a nivell internacional de l’anomenada
Taxa Tobin per tal de gravar les transaccions especulatives als
mercats de canvis  i per reunir fons a favor del desenvolupament
humà i ecològicament sostenible als països empobrits del
planeta.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el  Govern a
comunicar aquest acord al Parlament  Europeu i a la Comissió
Europea, així com al Congrés dels  Diputats, al Senat i al Govern
espanyols."

A la seu del Parlament, 25 d'abril del 2001.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

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

24 d'abril del 2001, debaté la InterpelAlació RGE núm.
1571/01, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
del Govern en relació amb les guarderies i escoles infantils (0
a 3 anys).

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén
i Palacios.

Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Joan Buades
i Beltran del G.P. Mixt, Hble Sr. Cecili Buele i Ramis del G.P.
PSM-Entesa Nacionalista i  Hble Sr. Tirs Pons i Pons del G.P.
Socialista.
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Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Manuel
Jaén i Palacios i Damià Pons i Pons.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 15 de maig 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

24 d'abril del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1873/01, de
l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desdoblament de la carretera
Ciutadella-Maó. (BOPIB 91 de 27 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 Transport.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig 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

24 d'abril del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1874/01, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ubicació de l'alberg juvenil
a Menorca. (BOPIB 91 de 27 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 15 de maig 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

24 d'abril del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1461/01, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informe del Consell Consultiu
en relació a la Llei d'estrangeria. (BOPIB 86 de 23 de març del
2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel Molt Hble. Sr.
President del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

24 d'abril del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1462/01, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informe del Consell Consultiu
en relació a la Llei d'estrangeria. (BOPIB 86 de 23 de març del
2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel Molt Hble. Sr.
President del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig 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

24 d'abril del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1753/01, 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 15 de maig 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

24 d'abril del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1870/01, de
l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a esponjament a es Grau de
Menorca. (BOPIB 91 de 27 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 15 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

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

24 d'abril del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1904/01, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a capacitat impositiva de les
autonomies. (BOPIB 91 de 27 d'abril del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig 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

24 d'abril del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1906/01, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a incidència de la suspensió
de la reforma de Son Dureta. (BOPIB 91 de 27 d'abril del
2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Conseller de Sanitat i
Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig 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

24 d'abril del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1905/01, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a valoració sobre el projecte
de fer l'hospital de Son Llàtzer (Palma II). (BOPIB 91 de 27
d'abril del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat
i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig 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

24 d'abril del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1622/01, de
l'Hble. Sr. Diputat José Mª González i Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a interrogatori efectuat pel cap

de departament de Funció Pública. (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
Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

24 d'abril del 2001, rebutjà la Proposició no de llei, RGE núm.
903/01 del Grup Parlamentari Popular, relativa a càtedra
Francesc de Borja Moll. (BOPIB núm. 83 de 2 de març del
2001).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a retirada de la Pregunta RGE núm. 1907/01.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 d'abril del 2001, fou retirada la pregunta de referència,
presentada pel diputat Hble. Sr. Miquel Gascón i Mir, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a la suspensió de la reforma
de Son Dureta (BOPIB núm. 91, de 27 d'abril d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

B)
Relativa a ajornament de la Pregunta RGE núm. 1628/01.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 d'abril del 2001, quedà ajornada, a petició de l'Hble. Sr.
Conseller de Presidència, la pregunta de referència,
presentada pel diputat Hble. Sr. Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a canvi de nom del PORN de
Cala d'Hort (BOPIB núm. 87, de 30 de març d'enguany). 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
Relativa a declaració institucional relativa a condemna

dels fets vandàlics a l'ofrena floral al rei En Jaume.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 d'abril del 2001, quedà aprovada per assentiment,
derivada de la Proposició no de llei RGE núm. 1157/01, la
declaració institucional següent:

"El Parlament de les Illes Balears acorda fer pública la seva
decidida repulsa i el seu rebuig als fets vandàlics i violents que
tingueren lloc el 30 de desembre del 2000, durant l'ofrena floral
al rei En Jaume a la Plaça d'Espanya de la ciutat de Palma.

El Parlament de les Illes Balears proclama la seva absoluta
i ferma defensa dels valors de la tolerància, respecte a la
pluralitat ideològica i de la convivència pacífica, com a pilars
d'un règim democràtic."

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
Relativa a presa en consideració de la Proposició de llei

RGE núm. 1522/01.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 d'abril del 2001, es prengué en consideració la
proposició de llei de referència, presentada pel Consell Insular
de Menorca, relativa a designació de seu dels jutjats social i
penal amb jurisdicció a l'illa de Menorca (BOPIB núm. 87, de
30 de març d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E)
Relativa a procediment de tramitació directa i lectura única

per a la Proposició de llei RGE núm. 1522/01.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 24 d'abril del 2001, s'aprovà per assentiment la proposta
de la Mesa del Parlament d'aplicar el procediment de
tramitació directa i per lectura única a la proposició de llei de
referència, presentada pel Consell Insular de Menorca,
relativa a designació de seu dels jutjats social i penal amb
jurisdicció a l'illa de Menorca (BOPIB 87, de 30 de març
d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 d'abril del
2001, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1677/01, relativa a segell dedicat al Dijous Bo, amb
l'esmena RGE núm. 2043/01, i quedà aprovada per unanimitat
la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la petició de
l'Associació Filatèlica d'Inca a la Direcció General de Correus
per a l'emissió d'un segell amb motiu del Dijous Bo."

A la seu del Parlament, a 25 d'abril del 2001.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.
El secretari:
Antoni Diéguez i Seguí.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Innovació  i

Energia, davant la Comissió d'Economia, sobre les
alAlegacions que s'han presentat al projecte del Pla director
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sectorial energètic i les previsions del Govern en relació amb
la seva aprovació i execució (RGE núm. 1549/01).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 d'abril del 2001, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Innovació i Energia,
qui informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del Sr. Director de RTVE a les Illes

Balears, Sr. Joan Martorell, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, sobre el cessament de la
corresponsal de RTVE a Menorca, Sra. Esther Mascaró (RGE
núm. 1551/01).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de maig del
2001, tengué lloc la compareixença del Sr. Director de RTVE
a les Illes Balears, qui informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a recaptació de la presència del Sr. Director de

RTVE a les Illes Balears (RGE núm. 1551/01).

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 d'abril del
2001, s'aprovà per 9 vots a favor, 7 en contra i  cap abstenció,
que la comissió de referència, mitjançant el president del
Parlament, recaptàs la presència del director de RTVE a les
Illes Balears, per tal d'informar sobre el cessament de la
corresponsal de RTVE a Menorca, Sra., Esther Mascaró.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2300/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transferències de l'assistència sanitària. (Mesa de 16
de maig del 2001).

Palma, a 16 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 interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre transferències de l'assistència sanitària.

Atès  que ja s'han iniciat les negociacions per tal de fer
efectives les transferències de l'assistència sanitària i atès que la
consellera ja ha determinat el seu valor econòmic, el Grup
Parlamentari Popular, interessat a conèixer el punt de vista de
l'executiu en relació amb aquest tema, interpelAla el Govern pel
que fa a la política d'aquest en relació a les transferències
d'assistència sanitària. 

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2301/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions econòmiques del Govern balear a la Fundació
ACA. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2308/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost per
dia i menor al centre es Pinaret. (Mesa de 16 de maig del
2001).

RGE núm. 2309/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost al
centre es Fusteret. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2310/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies
formulades a l'Oficina de defensa dels drets del menor. (Mesa
de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2311/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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subvencions o convenis signats amb l'associació per al
desenvolupament de la mediació familiar a les Illes Balears.
(Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2312/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions o convenis signats amb la Fundació Jardí Botànic
de Sóller. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2313/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pròrroga
del conveni signat per la Direcció General de Menors amb
l'associació per al desenvolupament de la mediació familiar a
les Illes Balears. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2314/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
mediació familiar a les illes d'Eivissa i de Formentera i de
Menorca. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2315/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions o convenis signats amb l'Associació GREC. (Mesa
de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2316/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a menors
que compleixen alguna mesura de reforma a Eivissa-
Formentera i a Menorca. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2317/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a menors
que compleixen alguna mesura de reforma a Eivissa-
Formentera i a Menorca. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2318/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
procediment administratiu seguit per contractar l'Associació
GREC per a la gestió d'un centre de reforma de menors. (Mesa
de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2319/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçaments efectuats per la directora general de Menorca.
(Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2320/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reglament
de tutela i adopció. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2321/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions rebudes per l'Associació ACCIÓ 2000. (Mesa de
16 de maig del 2001).

RGE núm. 2322/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
de desenvolupament rural. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2323/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
operatiu 5b. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2324/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
operatiu 5b. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2325/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan  i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
operatiu 5b. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2326/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
operatiu 5b. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2327/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fòrum per
desenvolupar el consum i la producció sostenible. (Mesa de 16
de maig del 2001).

RGE núm. 2328/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a productes
de retirada de la campanya 2000 de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2329/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
operatiu 5b. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2330/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
operatiu 5b. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2331/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ovelles
vacunades de "llengua blava". (Mesa de 16 de maig del 2001).

Palma, a 16 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 solAlicitud de resposta escrita.

Quines han estat les aportacions econòmiques i per quins
conceptes, de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears a la fundació ACA durant els anys 1999 i 2000?
Especificau-ne l'import i el concepte de l'aportació econòmica.

Palma, a 8 de maig del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el cost actual per dia i menor al centre de reforma es
Pinaret?

Palma, a 2 de maig del 2001.
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La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el cost actual per dia i menor al centre de règim
semiobert es Fusteret? Indicau quina és la forma de gestió
d'aquest centre.

Palma, a 2 de maig del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

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

Quines han estat les denúncies formulades a l'Oficina de
defensa dels drets del menor des del dia 20 d'abril?

Palma, a 2 de maig del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

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 solAlicitud de resposta escrita.

Quines subvencions ha rebut l'Associació per al
desenvolupament de la mediació familiar a les Illes Balears de
la Conselleria de Benestar Social? Indicau-ne també els
convenis signats amb el Govern.

Palma, a 4 de maig 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 solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les subvencions que ha rebut del Govern de les
Illes Balears la Fundació Jardí Botànic de Sóller? Indicau també
els convenis signats entre el Govern i l'esmentada fundació.

Palma, a 4 de maig del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ha prorrogat el conveni signat per la Direcció General de
Menors amb l'Associació per al desenvolupament de la
mediació familiar a les Illes Balears per prestar aquest servei i
que finalitzava el 31 de desembre de l'any 2000?

En cas afirmatiu, indicau si continuen les mateixes
condicions del contracte o han variat i en quin sentit.

En cas negatiu, indicau si es continua prestant el servei de
mediació familiar, amb quina forma de prestació o si es té la
intenció de fer-ho.

Palma, a 4 de maig del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ha desenvolupat o es desenvolupa un servei de mediació
familiar a les illes d'Eivissa i Formentera i de Menorca? Quina
és la forma utilitzada?

Palma, a 4 de maig del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines subvencions ha rebut l'Associació Grec del Govern
de les Illes Balears? Indicau-ne els  convenis  que ha signat el
Govern amb l'esmentada associació.

Palma, a 4 de maig del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de menors compleixen alguna mesura de reforma a
les Illes d'Eivissa, Formentera i Menorca? Especificau per illes
i per tipus de mesura.

Palma, a 4 de maig del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En els  darrers dos anys, quants  menors han complert alguna
mesura de reforma a les illes d'Eivissa, Formentera i Menorca?
Especificau períodes, illes i tipus de mesura.

Palma, a 4 de maig del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin fou el procediment administratiu seguit  per a la
contractació de l'Associació Grup d'educadors de carrer i treball
de menors (GREC) per a la gestió del centre de reforma de
menors de la Direcció General de Menors?

Palma, a 4 de maig del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins desplaçaments ha efectuat la directora general de
Menors del Govern de les Illes Balears fora de l'illa de Mallorca
amb càrrec al pressupost de la Direcció General de Menors
durant els  darrers sis mesos? Especificau el motiu del
desplaçament.

Palma, a 4 de maig del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ha aprovat pel Govern de les Illes Balears el Reglament de
tutela i adopció? En cas que no s'hagués aprovat, indicau-ne el
calendari de treball.

Palma, a 4 de maig del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines subvencions ha rebut del Govern de les Illes Balears
l'associació Acció 2000? Indicau els convenis signats entre el
Govern i aquesta associació.

Palma, a 4 de maig del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Programa de desenvolupament rural per a les Illes Balears
inicià el seu període d'elegibilitat el passat 3 d'abril de l'any
2000. Una vegada transcorregut quasi un any: quants  expedients
han estat tramitats al llarg del 2000? Indicau les quantitats
compromeses al llarg del 2000 així com les quantitats
certificades i pagades al llarg del mateix any.

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines han estat les quantitats  reemborsades pel FSE al llarg
de l'any 2000, corresponents  a les bestretes realitzades amb
càrrec al programa operatiu Foner II per a les zones objectiu 5b
de les Illes Balears? Indicau el període de bestreta a què
corresponen els reemborsaments.

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les quantitats  reemborsades pel FEDER al
llarg de l'any 2000, corresponents  a les bestretes  realitzades amb
càrrec al programa operatiu Foner II per a les zones objectiu 5b
de les Illes Balears? Indicau el període de bestreta a què
corresponen els reemborsaments.

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les quantitats  reemborsades pel FEOGA al
llarg de l'any 1999, corresponents  a les bestretes  realitzades amb
càrrec al programa operatiu Foner II per a les zones objectiu 5b
de les Illes Balears? Indicau el període de bestreta a què
corresponen els reemborsaments.

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Quines han estat les quantitats  reemborsades pel FEOGA al
llarg de l'any 2000, corresponents  a les bestretes  realitzades amb
càrrec al programa operatiu Foner II per a les zones objectiu 5b
de les Illes Balears? Indicau el període de bestreta a què
corresponen els reemborsaments.

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el programa promogut per la Conselleria de Sanitat
sobre consum ecològic i solidari de les Balears? Indicau com
desenvoluparà la Conselleria de Sanitat el seguiment de les
actuacions que es realitzen a Balears sobre el consum ecològic
i solidari.

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el destí final dels  productes  de retirada de l'any
2000, d'acord amb la relació adjunta a la pregunta RGE núm.
4180/00?

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les quantitats  reemborsades pel FSE al llarg
de l'any 1999 corresponents  a les bestretes  realitzades amb
càrrec al programa operatiu Foner II per a les zones objectiu 5b)
de les Illes Balears? Indicau el període de bestreta a què
corresponen els reemborsaments.

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les quantitats reemborsades pel FEDER al
llarg de l'any 1999 corresponents  a les bestretes  realitzades amb
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càrrec al programa operatiu Foner II per a les zones objectiu 5b)
de les Illes Balears? Indicau el període de bestreta a què
corresponen els reemborsaments.

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el dipu tat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin percentatge d'ovelles, de tota la cabana de les Illes
Balears, han estat vacunades de "llengua blava"? Indicau-lo per
illes.

Palma, a 19 d'abril del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2352/01, de l'Hble. Sr. Diputat Salvador
Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reordenament del mapa sanitari de les Illes Balears. (Mesa
de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2353/01, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a trasllat d'una neonata a un centre especialitzat des
d'Eivissa. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2354/01, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a transport d'assistència sanitària urgent. (Mesa de 16
de maig del 2001).

RGE núm. 2357/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Marí i
Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport del
Govern a un gran centre de manteniment aeri a Don Sant Joan.
(Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2358/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dèficit
fiscal de les Illes Balears. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2359/01, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
del Govern contra l'activitat dels "manteros". (Mesa de 16 de
maig del 2001).

RGE núm. 2360/01, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i
Llabrés, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalització
de l'Escola de Natura. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2361/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programes
de lluita contra la pobresa. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2362/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a vendes incloses al
PORN d'es Vedrans. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2363/01, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada del
projecte de llei de modificació de la Llei General Turística.
(Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2364/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
"rotonda Sant Rafel C-731". (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2365/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a crida a la
mobilització i confrontació social per part de la consellera de
Benestar Social per donar suport a la Llei de parelles de fet.
(Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2366/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
d'actuació del conseller de Treball. (Mesa de 16 de maig del
2001).

RGE núm. 2367/01, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya
publicitària "decisions de Govern". (Mesa de 16 de maig del
2001).

RGE núm. 2368/01, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions a l'emissora Com Radio del president del Govern.
(Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2369/01, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
d'accés a la funció pública de les Illes Balears. (Mesa de 16 de
maig del 2001).

RGE núm. 2370/01, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
negociacions entre el Govern balear i el Ministeri de Defensa
en relació a l'Hospital Militar. (Mesa de 16 de maig del 2001).

RGE núm. 2371/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions fetes pel
Govern en matèria de patrimoni historicoartístic a Mallorca.
(Mesa de 16 de maig del 2001).

Palma, a 16 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 a la consellera de Sanitat i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
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Quina és la situació existent al municipi de Santa Margalida,
derivada del reordenament del mapa sanitari de les Illes
Balears?

Palma, a 15 de maig del 2001.
El diputat:
Salvador Cànoves i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el dipu tat
sotasignant formula al conseller d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Creu la consellera de Sanitat que hi ha alguna justificació
per a la demora de més de 8 hores en rebre atenció
especialitzada que va haver de suportar una neonata, que va
morir en el trajecte, el trasllat de la qual a un centre especialitzat
havia estat solAlicitat pels facultatius de l'hospital Can Misses
d'Eivissa?

Palma, a 15 de maig del 2001.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 conseller d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Què opina la consellera de Sanitat de la situació en què es
troba el transport  de malalts que necessiten assistència sanitària
urgent a les Illes Balears, especialment a Menorca, Eivissa i
Formentera?

Palma, a 15 de maig del 2001.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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'Obres Públiques, Habitatge i
Transports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

El Govern de les Illes Balears donarà suport  a la construcció
per a l'ens públic Aeropuertos Españoles (Aena) d'un gran
centre de manteniment aeri a l'aeroport de Palma, reclamat pel
Sr. Felipe Navío, president de l'Asociación Española de
Compañías Aéreas (Aena)?

Palma, a 16 de maig del 2001.
El diputat:
Josep Marí i Ribas.

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'Hisenda i Pressuposts  del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Quines iniciatives ha previst l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda
i Pressuposts per tal de reduir el dèficit fiscal de les Illes
Balears, atès que l'any 2000 reberen 150.230 milions menys del
que pagaren d'imposts?

Palma, a 16 de maig del 2001.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

Quines mesures ha pres o pensa prendre el Govern de les
Illes Balears per reduir i eradicar les activitats dels denominats
"manteros"?

Palma, a 16 de maig del 2001.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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 solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Pensa la consellera de Medi Ambient acabar l'Escola de
Natura situada al Puig de Santa Magdalena del municipi d'Inca?

Palma, a 15 de maig del 2001.
El diputat:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Quines mesures ha pres el Govern de les Illes Balears per tal
d'intensificar i millorar l'eficàcia dels programes de lluita contra
la pobresa i l'exclusió social per garantir la dignitat de les
persones i la qualitat de vida?

Palma, a 15 de maig 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 solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines vendes inclouen parcialment o totalment el PORN
d'es Vedrans?

Palma, a 15 de maig del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

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 solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Atès que ja fa més d'un any que el Projecte de llei RGE
núm. 4521/99, de modificació de la Llei General Turística, resta
aturat al Parlament de les Illes Balears, pensa el Govern retirar
l'esmentat projecte?

Palma, a 15 de maig del 2001.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

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 conseller d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Aprovat el projecte de "rotonda Sant Rafel C-731", s'ha
demanat permís a la Comissió del Patrimoni Historicoartístic?

Palma, a 15 de maig del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

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

Creu oportú el president de la comunitat autònoma que la
consellera de Benestar Social cridi a la mobilització i a la
confrontació social de suport a la Llei de parelles de fet?

Palma, a 10 de maig del 2001.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el Molt Hble. Sr. President del Govern que el seu
conseller de Treball actua amb criteris estalinistes?

Palma, a 10 de maig del 2001.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el conseller d'Educació i Cultura que la campanya
publicitària "Decisions del Govern" ("Mesures ... per millorar
la qualitat de vida a les Illes Balears"), pel que fa a l'educació,
respon al criteri de veracitat?

Palma, a 9 de maig del 2001.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert, Sr. President del Govern de les Illes Balears, que el
passat dia 2 d'aquest mes va declarar a l'emissora COM Ràdio
que el Sr. Matas "actua como un gobernador civil" i que "no ha
superado la derrota electoral"?

Palma, a 6 de maig del 2001.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert que el conseller d'Interior, Sr. Josep Maria Costa, ha
vedat l'accés dels  polítics als  tribunals  d'ingrés a l'administració
de les Illes Balears perquè els considera "elements pejoratius"
de les oposicions, però que s'ha reservat per a ell mateix la
designació lliure dels presidents dels tribunals?

Palma, a 6 de maig del 2001.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la situació de les negociacions entre la Conselleria
de Sanitat i el Ministeri de Defensa relatives a l'Hospital
Militar?

Palma, a 8 de maig del 2001.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les inversions fetes pel Govern de les Illes
Balears durant l'any 2000 per a la conservació del Patrimoni
historicoartístic de Mallorca?

Palma, a 7 de maig del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2302/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferències d'esports als consells insulars, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
16 de maig del 2001).

Palma, a 16 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 solAlicitud de resposta oral davant comissió.

En quina situació es troben les transferències d'esports als
consells insulars?

Palma, a 10 de maig del 2001.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 5614/00, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer Riutort, relativa a objectius de
"Futurisme". (BOPIB núm. 75 de 22 de desembre del 2000).

Els objectius que des de la Conselleria de Turisme es volen
aconseguir amb Futurisme es centren en crear un marc de debat
i reflexió per tal d'arribar a:

1- Contextualitzar el turisme i els  establiments hotelers com a
patrimoni cultural.

2- Reconèixer la necessitat de documentar la història dels
establiments i de la indústria hotelera des dels  orígens fins ara.

3- Avaluar i determinar les gestions i pràctiques que, dins
l'activitat turística i des de la perspectiva d'una societat de
progrés i benestar, integrin els  valors culturals  amb els  objectius
tan econòmics com socials.

4- Assumir la recuperació del patrimoni mediambiental com a
fonament de la innovació tecnològica. Fins ara, la conservació
del patrimoni històric-artís tic s'ha limitat a qüestions
relacionades amb l'art i l'arquitectura i gairebé no ha contemplat
les infraestructures històriques d'aprofitament dels recursos
naturals  (sèquies, pous, molins, camins, fars, molls, etcètera). Es
pretén destacar la necessitat de reconèixer aquests  elements com
a part del patrimoni, inventariar-lo , protegir-lo, divulgar-ne
l'existència, generant circuits de màxim interès turístic pel fet de
tractar-se de trets característics de la identitat cultural, que
defineixen les relacions del poble balear amb el seu territori al
llarg de la seva història. El coneixement dels orígens del
patrimoni mediambiental pot orientar la recerca, mitjançant
programes d'investigació, de les solucions innovadores per a la
satisfacció de les necessitats més actuals.

5- Desenvolupar els  aspectes  positius del turisme cultural com
a perspectiva de futur, considerant les intervencions com a
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expressió d'una nova forma d'entendre la construcció del futur
des de l'autenticitat i la diversitat.

6- Considerar l'impacte ambiental que la indústria de la
construcció representa amb caràcter general per al paisatge de
les Illes, i els efectes particulars de l'activitat turística sobre el
territori.

7- Explorar les vies que permetin no tan sols la preservació del
patrimoni cultural, sinó també la construcció d'un nou patrimoni
que representi l'aportació del nostre temps.

Palma, 23 de febrer de 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 5615/00, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a cost de "Futurisme".
(BOPIB núm. 75 de 22 de desembre del 2000).

El cost total del "futurisme" és de 37.725.810 pessetes.

Palma, 23 de febrer de 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 5616/00, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a acord de
colAlaboració o assessorament amb l'empresa "Paradigma".
(BOPIB núm. 75 de 22 de desembre del 2000).

Pel que fa referència a l'acord de colAlaboració o
d'assessorament, aquesta conselleria no ha signat cap tipus
d'acord amb l'empresa Paradigma.

Palma, 23 de febrer de 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 5617/00, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a acord establert entre
la Conselleria de Turisme i el Sr. Gómez Navarro. (BOPIB
núm. 75 de 22 de desembre del 2000).

La Conselleria de Turisme ha subscrit un contracte menor
amb "MBD Gestión y Desarrollo de Negocios S.A.", de la qual
el Sr. Gómez Navarro en forma part.

Palma, 23 de febrer de 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 287/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a cost de la

conferència del Sr. Gómez Navarro. (BOPIB núm. 79 de 2 de
febrer del 2001).

El cost de la conferència impartida pel Sr. Gómez Navarro
en el marc de FUTURISME ha estat de 378.158 pessetes,
inclosos desplaçaments i allotjaments.

Palma, 23 de febrer de 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 1178/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a visitants a la pista
d'aventures. (BOPIB núm. 85 de 16 de març del 2001).

El nombre de visitants de la Pista d'Aventures 2000-2001 ha
estat de 18.878.

Palma, 30 d'abril de 2001.
El vicepresident del Govern de les Illes Balears i conseller

d'Economia Comerç i Indústria:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 1179/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a pressuposts de la
pista d'aventures 2000-2001. (BOPIB núm. 85 de 16 de març
del 2001).

El pressupost de la Pista d'Aventures 2000-2001 ha estat de
23.617.270 pessetes.

Palma, 30 d'abril de 2001.
El vicepresident del Govern de les Illes Balears i conseller

d'Economia Comerç i Indústria:
Pere Sampol i Mas. 

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 1327/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a persones
assignades a la direcció general de Política Lingüística del
Govern. (BOPIB núm. 86 de 23 de març del 2001).

Persones assignades  a la Direcció General de Política
Lingüística:

- Cap del Servei: Francesca Hernández Terrassa. Funcions, sota
les directrius del director general, supervisió i coordinació de
totes les àrees.

- Llocs base del cos facultatiu superior, especialitat assessor
lingüístic.
Funcionaris interins:

Margalida Pons i Amengual. Funcions, gestió administrativa
i econòmica.

Catalina Antich i Oliver. Funcions, Junta Avaluadora de
Català.

Lluís Villalonga i Pons, Junta Avaluadora de Català.
Maria Sampol i Ballester, correcció i traducció de texts.
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- Cap de negociat del grup A, cos superior de l'Administració
general.
Funcionària interina:

Pilar Ferriol i Gamundí. Funcions, gestió del sistema
comptable.

- Contracte laboral grup A:
Beatriu Defior Barcons. Funcions, Junta Avaluadora de

Català.

- Auxiliars administratives. Funcionàries interines:
Francesca Bonet i Salom, Junta Avaluadora de Català.
Francesca Pujol i Figuera (Servei).
Joana Mulet i Pujol (secretària del director general).

- Personal de comissió de serveis:
Joan Gelabert i Más (professor de secundària)
Francesca Company i Vicenç (professora de secundària).

Funcions: activitats de dinamització relacionades amb
l'educació i altres sectors socials.

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

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 1328/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a persones
contractades actualment al COFUC. (BOPIB núm. 86 de 23 de
març del 2001).

Us adjunt la relació de persones  que treballen al Consorci
per al Foment de l'Ús de la Llengua Catalana i la Projecció
Exterior de la Cultura de les Illes Balears.

Dels  antecedents  que posseïm en el Consorci, es dedueix que
a dia 1 d'abril de l'any 2001, treballen en aquest Consorci les
següents persones: 
Antoni Sansó i Servera, gerent.
Lluc Matas i Ferriol, tècnic superior.
Bernat Campins i Llabrés, documentalista.
Maria Lladó i Ribot, administrativa.
Maria Rosa Campomar i Veny, premsa.
Mª Assumpció Guerris Tortella, assessora lingüística.
Bàrbara Torres Serra, assessora lingüística.
Joan A. Villaverde Vidal, assessor lingüístic.
Mª Pilar López i Sastre, assessora lingüística.
Mª Antònia Costa i Costa, assessora lingüística.
Catalina Company i Vidal, assessora lingüística.

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

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 1329/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a aju d e s  o
subvencions concedides pel COFUC. (BOPIB núm. 86 de 23 de
març del 2001).

A causa de l'extensió i complexitat de la resposta, aquesta
queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels/de les  Hbles. Srs./Sres. Diputats/Diputades.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 1330/01 presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i  Hachero, relativa a pressupost del
COFUC per al 2001. (BOPIB núm. 86 de 23 de març del 2001).

El pressupost per al 2001 del COFUC és de 200.650.000
pessetes.

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

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 1331/01 presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a entitats que han
aportat partides econòmiques al COFUC. (BOPIB núm. 86 de
23 de març del 2001).

El Govern de les Illes Balears és la institució que ha finançat
el Consorci per al Foment i l'Ús de la Llengua Catalana i la
Promoció de la Cultura de les Illes Balears. Hi ha hagut d'altres
entitats que hi han aportat colAlaboracions puntuals: Consell
Insular de Mallorca, Consell Insular de Menorca,  Consell
Insular d'Eivissa i Formentera, Ajuntament de Palma,
Ajuntament d'Eivissa, Biblioteca de Can Torró d'Alcúdia i Sa
Nostra.

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

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 1332/01 presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a entitats que han
aportat partides econòmiques al COFUC. (BOPIB núm. 86 de
23 de març del 2001).

El Govern de les Illes Balears és la institució que ha finançat
el Consorci per al Foment i l'Ús de la Llengua Catalana i la
Promoció de la Cultura de les Illes Balears. La Banca March
també hi ha aportat colAlaboració econòmica mitjançant conveni.

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

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 1356/01 presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, relat i v a  a
funcionaris de carrera que ocupaven llocs de treball en
comissió de serveis. (BOPIB núm. 86 de 23 de març del 2001).

El nombre de funcionaris de carrera que ocupaven llocs de
treball vacants  en comissió de serveis  a data 10 de febrer de
2001 era de 157.

Marratxí, 18 d'abril de 2001.
El conseller d'Interior:
Josep M. Costa i Serra.
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Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 1357/01 presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, relativa a llocs de
treball vacants. (BOPIB núm. 86 de 23 de març del 2001).

El nombre de llocs vacants a data 10 de febrer de 2001 era
de 257.

Marratxí, 18 d'abril de 2001.
El conseller d'Interior:
Josep M. Costa i Serra.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Relativa a resolució de Presidència per la qual s'aproven

la convocatòria per cobrir quatre places vacants a la plantilla
orgànica del Parlament de les Illes Balears, la convocatòria
per lliure designació de la plaça de viceuixer major i la
creació d'una borsa de treball:
I. Bases de la convocatòria per cobrir tres places vacants al
cos d'administratius (2 per promoció interna i 1 en torn lliure)
II. Bases de la convocatòria per cobrir una plaça del cos tècnic
de gestió (torn lliure)
III. Bases per cobrir la plaça de viceuixer major per lliure
designació.

Resolució de Presidència

Atès que a la sessió de la Mesa celebrada dia 14 de març del
2001, s’aprovà l’organigrama funcional i la plantilla orgànica
del Parlament de les Illes Balears, i que es publicaren al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 85 del 16 de
març del 2001. Fets dels  quals s’han derivat la convocatòria
publicada al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
núm. 81 del 16 de febrer del 2001 per integrar els  membres del
cos d’auxiliars administratius en el cos d’administratius i la
convocatòria publicada al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears núm. 86 del 23 de març del 2001 per cobrir per
concurs de mèrits i lliure designació diverses places vacants.

Atès que, conclosos ambdós processos, a la sessió  de la
Mesa del dia 25 d’abril del 2001, s’aprovà realitzar els
nomenaments corresponents  dels funcionaris que han superat les
proves selectives i dels  que han obtingut les places convocades
per concurs de mèrits i lliure designació.

Atès  que a la mateixa  sessió  la Mesa aprovà la convocatòria
en torn lliure de les places de Cap del Servei de Biblioteca i
Documentació i de Cap de Negociat de Protocol i Divulgació
Institucional que restaven vacants.

A fi de concloure el procés de dotació de personal i de
cobertura de la resta de places vacants  a la plantilla orgànica del
Parlament de les Illes Balears. Com a President del Parlament
de les Illes Balears, i tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la
reunió celebrada dia 16 de maig del 2001, i a l’empara del que
s’estableix als  articles 3, 4, 6, 9, 13.8, 55.2, 55.4, i disposicions
addicionals  cinquena i sisena de l’Estatut de Personal del

Parlament de les Illes Balears, fent ús de les seves  competències
dicta la següent:

Resolució

Primer: Aprovar la convocatòria per cobrir les quatre places
vacants  a la plantilla orgànica de la Cambra, dotades
pressupostàriament, següents:

Torn lliure

01- Una plaça del cos tècnic de gestió, del grup B, nivell 24,
amb caràcter de funcionari interí, per ocupar la plaça de Cap de
Secció de Tresoreria, adscrita a l’àrea d’assumptes econòmics.

02- Una plaça del cos d’administratius, del grup C, nivell 19,
amb caràcter de funcionari interí, per ocupar la plaça
d’administratiu de comissions adscrita a l’àrea jurídica.

Torn de promoció interna

03- Una plaça del cos d’administratius del grup C, nivell 19,
amb caràcter de funcionari de carrera, per ocupar la plaça
d’administratiu de comissions, adscrita a l’àrea jurídica.

04- Una plaça del cos d’administratius del grup C, nivell 19,
amb caràcter de funcionari de carrera, per ocupar la plaça
d’administratiu transcriptor, adscrit a l’àrea d’assistència tècnica
parlamentària.

Assenyalant que les places del torn lliure s’han de cobrir per
funcionaris interins atès que són places que corresponen a
funcionaris  que avui ocupen altres places de la plantilla pel
sistema de lliure designació, i per tant en qualsevol moment
poder ser cessats, i s’han poder d’adscriure a les places del seu
cos, nivell i categoria professional, que ocupaven abans dels
seus nomenaments per lliure designació i que actualment són:

* La plaça de Cap de Secció de Tresoreria, l’ocupava el Sr.
Francisco Jiménez Bestard, que ocupa per lliure designació la
plaça de Cap de Recursos Humans.

* La plaça d’administratiu de comissions, l’ocupava la Sra.
Antònia Claverol i Serra, que ha estat designada per ocupar la
plaça de Secretaria per lliure designació.

Segon: Aprovar la convocatòria per lliure designació de la plaça
de viceuixer major.

Tercer: Aprovar la creació d’una borsa de treball per cobrir
amb caràcter de funcionaris  interins, les places del cos
d’administratius (del grup C i nivell 19) que quedin vacants per
excedències, interinitats, baixes laborals, baixes per maternitat,
serveis especials amb reserva de plaça, i d’altres dels
funcionaris de carrera que les ocupin.

En aquesta borsa quedaran incorporats els  aspirants
procedents  del torn lliure i del torn de promoció interna per
cobrir les tres places vacants  al cos d’administratius, que
obtenguin la qualificació d’aprovats sense plaça en la present
convocatòria, i seran requerits per estricte ordre correlatiu a les
puntuacions finals obtingudes.

Quan s’hagi requerit el darrer aspirant de la relació,
s’iniciarà un nou torn amb el primer aspirant del borsí i així
successivament.
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La Mesa ordenarà l’utilització d’aquest borsí quan les
circumstàncies ho requereixin per necessitats dels serveis.

Quart.- Que les bases  de les convocatòries esmentades figuren
 com annex de la present resolució.

Afegir finalment que contra la present resolució 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, d’acord amb el que disposen els  articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i a la Llei 4/1999, de 13 de gener, que modifica la Llei
30/1992, del 26 de novembre, o recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, tot
d’acord amb l’establert als  articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosoadministrativa, 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.

A la seu del Parlament, a 16 de maig del 2001.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.

ANNEX 
BASES DE LES CONVOCATÒRIES

I 
Bases de la convocatòria per cobrir tres places

vacants al cos d'administratius del Parlament de les
Illes Balears

Primera.- Objecte de la convocatòria.

L’objecte d’aquesta convocatòria és el proveïment de tres
places del cos d’administratius del Parlament de les Illes
Balears, dos en torn de promoció interna i una en torn lliure,
d’acord amb les següents característiques:

Cos: Administratiu.
Grup: C.
Nivell: 19.
Complement específic: 1.542.960 pessetes anuals.

Per ocupar les places següents:

Plaça: 01- Administratiu de comissions.
Torn: Lliure.
Cos: Administratiu.
Vinculació estatutària: Funcionari interí.

Plaça: 02- Administratiu de comissions.
Torn: Promoció interna.
Cos: Administratiu.
Vinculació estatutària: Funcionari de carrera.

Plaça: 03- Administratiu transcriptor.
Torn: Promoció interna.
Cos: Administratiu.
Vinculació estatutària: Funcionari de carrera.

Segona.- Requisits personals.

A) Aspirants del torn lliure:

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 el 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 quan titat de
1.590 pessetes, 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.

2.7.- 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.

B) Aspirants del torn de promoció interna:

2.1.- Requisits:

2.1.1.- Per accedir a la plaça d’administratiu de comissions,
ésser funcionari de carrera del cos d’Uixers del Parlament de les
Illes Balears, amb un mínim de dos anys d’antiguitat,  en
qualsevol situació administrativa excepte la de suspensió  ferma.

2.1.2.- Per accedir a la plaça d’administratiu transcriptor,
tenir un mínim de dos anys d’antiguitat a qualsevol cos del grup
D del Parlament de les Illes Balears, i que actualment ocupi una
plaça com a membre del cos d’auxiliars administratius del
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Parlament de les Illes Balears, en qualsevol situació
administrativa excepte la de suspensió ferma.

2.2.- Tenir el títol de batxiller superior, formació professional
de segon grau, cicle formatiu de grau superior de formació
professional o equivalents. El termini per poder presentar el títol
exigit en aquest apartat, pels aspirants procedents del torn de
promoció interna, finalitzarà el dia abans de la sessió  de la Mesa
que ha d’aprovar les propostes  de nomenament com a
funcionaris  de carrera del cos d’administratius del Parlament de
les Illes Balears.

2.3.- 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.

2.4.- Els aspirants procedents  del torn de promoció interna estan
exempts del pagament dels drets d’examen.

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  a l
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;
pels aspirants d’ambdós torns.

3.2.2.-  El resguard d’haver abonat els  drets d’examen
(només pels aspirants del torn lliure).

3.2.3.- Les certificacions exigides a l’apartat primer de la
base segona pels  aspirants del torn de promoció interna segons
correspongui en cada cas.

3.3.- La presentació d’instàncies també es podrà realitzar pel
procediment establert a la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

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 d’ambdós torns. 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 alAlegar 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 d’ambdós torns, 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 Pres ident 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 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 solAlicitarà als
membres, titulars i suplents  la declaració expressa de no trobar-
se sotmesos a les circumstàncies previstes a l’article 28 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, l’abstenció i recusació dels  membres del Tribunal es
faran d’acord amb  l’establert als   articles 28 i 29 de l’esmentada
llei.

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.
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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. L’aspirant que opta a la plaça
d’administratiu transcriptor estarà exempt de realitzar aquest
exercici, atès que per accedir a la plaça de transcriptor del cos
d’auxiliars administratius, ja ha demostrat la seva suficiència en
el coneixement de la llengua catalana.

Aquest exercici es puntuarà com apte o no apte.

5.2.- Exercici segon: de caràcter obligatori. Consistirà en una
prova pràctica que determinarà el Tribunal a fi d’avaluar 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. L’aspirant que opta a
la plaça d’administratiu transcriptor estarà exempt de realitzar
aquest exercici, atès que per accedir a la plaça de transcriptor
del cos d’auxiliars administratius, ja ha demostrat la seva
suficiència en aquesta matèria.

5.3.- Exercici tercer: de caràcter obligatori per tots  els
aspirants d’ambdós torns. 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. 

5.4.-Exercici quart: de caràcter obligatori per tots  els  aspirants
d’ambdós torns. Consistirà en una redacció esquemàtica amb
propostes  de resolució de caràcter simple sobre un supòsit
pràctic, a elegir entre dos, proposats pel Tribunal, en el temps
que prèviament determini aquest, i relacionats amb les funcions
pròpies, de caràcter general del cos d’administratius. 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, notes  manuscrites, fotocòpies, i qualsevol llibre o
documentació que creguin necessària per la realització de la
prova pràctica.

Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts.

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

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

5.6.- 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. 

5.7.- 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 d’ambdós torns 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 dels aspirants que hagin superat les proves
selectives amb la millor qualificació.

Posteriorment, es farà pública la resolució definitiva amb els
aspirants seleccionats per part del President.

Setena.

Dins el vint dies naturals  des que es faci pública la
Resolució que contengui la relació amb els  aspirants
seleccionats, i prèvia notificació per part del Lletrat-Oficial
Major, aquests  aportaran els  documents següents  al registre de
la Cambra:

A) Pels aspirants procedents del torn lliure:

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.

B) Pels aspirants procedents del torn de promoció interna:

7.1.- Aquest disposaran del termini establert a la base segona
per acreditar la titulació exigida.

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, als
nomenaments corresponents  com a funcionaris  de carrera i
interins que pertoqui dels  aspirants que hagin obtingut les places
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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 dels nomenaments, aquests
disposaran d’un termini d’un mes per prendre possessió  de les
places, prèvia publicació d’aquests  al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

 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.
8.3.3.- Quan el proposat no prengui possessió  de la plaça en

el termini establert sense causa justificada.

El President del Parlament podrà substituir el proposat per
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 Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i a la Llei 4/1999, del 13 de gener, que modifica la Llei
30/1992, del 26 de novembre; 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 Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contensiosoadministrativa, 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.

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
comunitats autònomes. 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 comunitat autònoma de les Illes Balears.
Continguts generals de la llei. Contingut bàsic de l’Estatut del
Personal del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

12.- Els Consells  Insulars: composició, competències i funcions.

13.- El pressupost de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Els pressuposts  generals  de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, elaboració, estructura, execució i control.

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

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

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

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

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

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

21.- InterpelAlacions. Preguntes. Proposicions no de llei.

Annex II. Model d’instància

El Sr/Sra.:______________________________________
amb DNI núm:__________nascut/ada a:_________________
el:__________________, amb domicili al carrer/avinguda/
plaça/camí:__________________núm:___pis:___porta:____
del municipi de:___________________i telèfon:_________

- A emplenar només pels aspirants del torn de promoció
interna:

Funcionari/a del cos :______________________________
Adjunt la titulació exigida a la base segona:

* Sí.
* No (en aquest cas l’aportaré en el termini establert a la

base segona d’aquesta convocatòria).

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:

(senyalau el que correspongui en cada cas, marcant amb una
X)

* Torn lliure: 

Plaça d’administratiu de comissions del cos d’administratius
amb caràcter de funcionari interí.

* Torn de promoció interna:

1. Plaça d’administratiu de comissions del cos
d’administratius amb caràcter de funcionari de carrera.

2. Plaça d’administratiu transcriptor del cos d’administratius
amb caràcter de funcionari de carrera.

I que adjunt:

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

* El resguard d’haver abonat els  drets d’examen (només pels
aspirants procedent del torn lliure).

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.

II 
Bases de la convocatòria per cobrir una plaça

vacant al cos tècnic de gestió del Parlament de les
Illes Balears

Primera.- Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és el proveïment de la
plaça de Cap de Secció de Tresoreria, adscrit a l’àrea
d’assumptes econòmics, tot d’acord amb les següents
característiques:

Característiques:

- Cos: Tècnic de Gestió.
- Grup: B
- Nivell: 24
- Complement específic: 2.367.360 pessetes anuals.
- Vinculació estatutària: funcionari interí.
- Funcions: tasques  de suport  administratiu de caràcter

general de l’àrea d’assumptes econòmics, i específicament
d’atendre els  treballs  corresponents  relatius als  pagaments i als
ingressos de la Cambra, la recepció i custòdia dels fons, les
liquidacions i retencions d’impostos, i també els  treballs
d’assistència administrativa per a la confecció i realització de
nòmines, afiliació i cotització a la Seguretat Social, confecció
dels  TC 1, TC2 i segurs socials, altes i baixes de personal,
jubilacions, llicències per malalties, invalidesa, maneig del
sistema RED recen tment implantat a l’estat per l’I.N.S.S.,
contractes de treball i les seves  modalitats, convenis  colAlectius,
etc i en general les tasques que assoleixin els Diplomats en
Relacions Laborals  o amb estudis  similars i Diplomats en
Ciències Empresarials.

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 una titulació corresponent o equivalent a diplomatura
universitària, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica.

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 pessetes  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.

2.7.- 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
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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 dels 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.- El curriculum vitae dels aspirants.
3.2.2.-  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.

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

3.3.- La presentació d’instàncies també es podrà realitzar pel
procediment establert a la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

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 alAlegar 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: L’Interventor del Parlament de les Illes

Balears.
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 solAlicitarà als
membres, titulars i suplents  la declaració expressa de no trobar-
se sotmesos a les circumstàncies previstes a l’article 28 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, l’abstenció i recusació dels  membres del Tribunal es
faran d’acord amb l’establert als articles 28 i 29 de l’esmentada
llei.

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 tindrà 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 l’annex I de les presents bases,
i que es determinaran per aquest previ sorteig públic. El temps
màxim per desenvolupar aquest exercici serà de tres hores i
mitja. Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts.
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5.3.- Exercici tercer: de caràcter obligatori. Consistirà en una
redacció amb propostes de resolució sobre dos supòsits pràctics,
a elegir d’entre quatre que proposarà el Tribunal, en el temps
que prèviament determinarà el Tribunal, i relacionats amb les
funcions pròpies de la plaça, tot d’acord amb el contingut dels
temes de la part segona que hi figuren a l’annex I de les presents
bases. S’hi valorarà, fonamentalment, l’adequada formulació de
conclusions, els  coneixements exposats, així com la capacitat de
sintaxi i redacció. Es podran consultar els textos legals que
portin els aspirants.

Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts.

5.4.- Exercici quart:  consistirà en la realització d’una
entrevista personal per determinar l’idoneïtat i adequació dels
aspirants al lloc de treball. Es valoraran entre altres, els
coneixements tècnics (principalment si l’aspirant estudia o  a
cursat estudis de Diplomatura en Relacions Laborals o
equivalent, o Diplomat en Empresarials, o en Ciències
Econòmiques i si exerceix o ha exercit treballs relacionats amb
els  estudis assenyalats) i l’experiència laboral demostrable que
hom s’ajustin al perfil de la plaça convocada, tot d’acord amb
les funcions que s’han definit a la base primera d’aquesta
convocatòria. També es valorarà l’experiència i coneixements
dels aspirants en el maneig d’eines ofimàtiques.

El Tribunal valorarà principalment l’experiència laboral
prèvia a empreses o Administracions Públiques a l’àrea de
gestió de recursos humans i àrees econòmiques; en qualsevol
cas es contrastarà el contingut de l’entrevista amb el contingut
dels  curriculum vitae presentats pels aspirants.

Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts.

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

5.5.1.- D’apte respecte al primer exercici.
5.5.2.- De 5 punts  respecte als  exercicis, segon, tercer i

quart.

5.6.- La puntuació final de cada exercici s’obtindrà calculant la
mitjana aritmètica de les puntuacions de cada membre del
Tribunal, exceptuant-ne el primer, 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.

5.7.- 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 del Parlament. 

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.- Títol de diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer
tècnic 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.

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 interí de l’aspirant que hagi
obtingut la plaça i presentat la documentació exigida; i
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 Secció de Tresoreria adscrit a l’àrea
d’assumptes econòmics.

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.
8.3.3.- Quan el proposat no prengui possessió  de la plaça en

el termini establert sense causa justificada.

El President del Parlament podrà substituir el proposat per
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
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Oficial del Parlament de les Illes Balears d’aquesta resolució,
d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i a la Llei 4/1999, del 13 de gener, que modifica la Llei
30/1992, del 26 de novembre; o recurs contenciós administratiu,
davant de 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  Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosoadministrativa, 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.

Annex I. Relació de temes

Part Primera: Dret constitucional, dret administratiu,
Estatut d’Autonomia i competències de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, Unió Europea, organització
parlamentària i d'altres.

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
comunitats autònomes. 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 adminis tratiu
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.- NulAlitat de ple dret, anulAlabilitat i irregularitat dels  actes
administratius. El règim de nulAlitat i anulAlabilitat 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
comunitat autònoma de les Illes Balears. 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. 

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,
p roposicions de llei, retirada d’aquests. Especialitats  de l
procediment legislatiu. L’iniciativa legislativa.

23.- InterpelAlacions. Preguntes. Proposicions no de llei.



BOPIB núm. 94 - 18 de maig del 2001 2275

Part segona: Gestió de personal, dret laboral, Seguretat
Social i hisenda pública.

24.-  El dret d’associació sindical. Principis  fonamentals.
Referència a la Llei orgànica 11/1985, de d’agost, de llibertat
sindical, i a la Llei 9/1987, de 12 de juny, òrgans de
representació, determinació de les condicions de treball i
participació del personal al servei de l’Administració Pública.

25.- El dret del treball. L’especialitat i les característiques. Les
fonts del dret del treball. El principi de la jerarquia normativa.

26.- El contracte de treball. Concepte i naturalesa jurídica.
Subjectes, forma i contingut. La modificació, la suspensió  i
l’extinció del contracte de treball. Els  actuals tipus i modalitats
de contractes de treball, classificació i regulació específica de
cada tipus de contracte. 

27.- Els convenis  colAlectius de treball. Els conflictes colAlectius
i la seva solució: especial referència a les Administracions
Públiques. La vaga i el locaut.

28.- La Llei de prevenció de riscos laborals. Objecte i àmbit
d’aplicació. Estructura i contingut.

29.- La Seguretat Social, principis  generals. Règim General,
Afiliació i cotització: altes i baixes, bases  de cotització, tipus de
cotització i procediment. El sistema RED.

30.- L’Estatut dels Treballadors. Contingut general.

31.- Elaboració, modificació, ruptura i suspensió del contracte
de treball. Acomiadaments (motius, classes, indemnitzacions,
tramitació, etc).

32.- Salaris, confecció de nòmines, conceptes  salarials,
retencions, bestretes. Cotitzacions a la Seguretat Socials, models
(TC 1 i TC 2).

33.- Les incapacitats laborals. Les prestacions socials per
invalidesa, atur, jubilació. Els requisits, la seva tramitació
administrativa i classes.

34.- La Llei 8/1988, de 7 d’abril i la Llei de Procediment
Laboral.

35.- La Llei de finances de la comunitat autònoma. Principis
generals, contingut i estructura.

36.- El pressupost: concepte i naturalesa. El pressupost per
programes. El pressupost de base zero. Els pressuposts  generals
de la comunitat autònoma, elaboració, estructura, execució i
control. Els crèdits pressupostaris. Modificacions de crèdits,
crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. 

37.- L’execució del pressupost de despeses. El procediment
administratiu d’execució de la despesa pública, els  òrgans
competents en la comunitat autònoma de les Illes Balears i en
el Parlament de les Illes Balears. La liquidació i el tancament de
l’exercici pressupostari.

38.- Els ingressos públics. Concepte i classificació. La
recaptació dels ingressos. La via de constrenyiment.

39.- L’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost
sobre el valor afegit. Definició i principis generals, la seva
liquidació.

40.- La Llei general tributària i la Llei general pressupostària.

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 de Secció de Tresoreria
del cos Tècnic de Gestió del Parlament de les Illes Balears
adscrit a l’àrea d’assumptes econòmics i amb caràcter de
funcionari interí i mitjançant oposició.

Que adjunt:

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

2. Resguard d’haver abonat els drets d’examen.
3. Curriculum vitae.

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.

III 
Bases per cobrir la plaça de viceuixer major 

per lliure designació

Primera. Objecte de la convocatòria.

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

1-  Plaça: Viceuixer major.
2-  Cos: Uixers.
3-  Grup: D.
4-  Nivell: 18.
5-  Complement Específic:  1.200.000 pessetes anuals.

Segona. Provisió.

La resolució de la present convocatòria i la cobertura
d’aquesta plaça es realitzaran pel sistema de lliure designació.
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Tercera. Requisits.

3-1.-  Podran participar-hi tots  els funcionaris del Parlament de
les Illes Balears del cos d’Uixers, que es trobin en qualsevol
situació administrativa, excepte la de suspensió ferma, i amb
una antiguitat d’almenys 2 anys al cos.

3-2.- En relació als funcionaris que es trobin en situació
administrativa distinta a la de servei actiu, i que vulguin
participar en aquests  concurs, s’estarà al que es disposa al
Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (Decret 33/1994, del 28
de març) i al Decret 122/1997, del 3 d’octubre, de la Conselleria
de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, pel qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem
de mèrits i les comissions tècniques de valoració del concurs per
al proveïment de diversos llocs de treball de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Quarta. Instàncies i documentació.

4-1.- El termini per presentar les instàncies serà de 15 dies
hàbils  comptadors des del següent al dia en què es publiqui
aquesta convocatòria al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.

4-2.- Les instàncies d’acord al model que figura a l’annex I,
s’hauran de presentar al registre de l’Oficialia Major de la
Cambra.

4-3.- Juntament amb l’instància els candidats presentaran, un
escrit on faran constar els mèrits que estimin pertinents i la
certificació acreditativa de l’antiguitat com a funcionari de
carrera del Parlament de les Illes Balears i de la seva situació
administrativa.

4-4.- L’Oficialia Major elevarà a la Mesa la relació definitiva
dels aspirants presentats que reuneixin les condicions requerides
juntament amb els  escrits on consten el mèrits alAlegats pels
aspirants i les certificacions solAlicitades a l’apartat 4-3
d’aquestes bases.

4-5.- L’Oficial Major realitzarà les funcions de Secretari, en tot
allò referent a notificacions, convocatòries, redacció d’actes, i
en general amb totes  les funcions que corresponguin al Secretari
en les comissions tècniques de valoració.

4-6.- Finalment i tot d’acord amb l’establert a l’article 55.4 de
l’Estatut del Personal del Parlament de les Illes Balears,  el
Lletrat-Oficial Major proposarà a la Mesa el nomenament de
l’aspirant que consideri més adient.

Cinquena. Resolució de la convocatòria.

5-1.- El termini màxim per a la resolució del present concurs pel
sistema de lliure designació serà d’un mes comptador des del
dia en que finalitzi el termini de presentació d’instàncies.

5-2.- La Mesa del Parlament de les Illes Balears elegirà d’entre
els  aspirants presentats  el candidat proposat pel Lletrat-Oficial
Major, i si no se’l considera adequat, refusarà la proposta i la
plaça quedarà vacant.

5-3.- El Lletrat-Oficial Major, si ho estima oportú, es reservarà
la facultat de celebrar entrevistes personals amb els aspirants i

amb els seus caps, i de solAlicitar, si n'és el cas, la presentació
dels  documents i certificacions oficials dels  mèrits alAlegats per
aquests.

Sisena. Notificació i presa de possessió.

6-1.- Es notificarà a l’aspirant seleccionat la resolució de la
Presidència amb el nomenament corresponent com a viceuixer
major, tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa, i es publicarà al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

6-2.- El termini de presa de possessió  serà d’un mes, comptador
des de la data de notificació del nomenament. Prèvia publicació
del nomenament al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.

Setena. Altres disposicions.

7-1.- En tot allò no previst en aquestes  bases, hom s’ajustarà al
que es disposa al Decret 33/1994, del 28 de març, de la
Conselleria de la Funció Pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, pel qual s’aprova el Reglament de proveïment
de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al
servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

7-2.- La present convocatòria, les seves bases, i els actes
administratius que s’en derivin, podran esser impugnats pels
interessats  en els  terminis  i forma previstes a la Llei 30/1992,
del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú i a la Llei
4/1999, del 13 de gener de 1999 que modifica l’anterior i a la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosoadministrativa.

Annex I. Model d’instància

El funcionari del cos : _______________________________
Sr./Sra.:___________________________________________
_______amb DNI núm.:__________________ i NRP
núm.:_____________ que actualment ocupa la plaça
de:__________________, que prengué possessió d’aquesta
dia:______________________ i que es troba en situació
administrativa de:_______________________________

EXPOSA,  que reuneix les condicions requerides a les bases
de la convocatòria publicada al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears, núm:_______ de data:____________, i que
per tant,

SOLALICITA:  esser admès a participar al concurs pel
sistema de lliure designació convocat per cobrir la plaça vacant
de viceuixer major.

Per la qual cosa, s’adjunten l’escrit amb els mèrits alAlegats
i la certificació acreditativa de la meva antiguitat com a
funcionari de carrera del Parlament de les Illes Balears i de la
situació administrativa en la que estic actualment.

A la seu del Parlament, a____ d________ del _____

Signatura.

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

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

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