
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm. 33/28  30 de juliol del 2001 V legislatura Núm. 105  

SUMARI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

A) RGE núm. 3115/01, de creació del colAlegi professional de logopedes de les Illes Balears. 2489

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 3160/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a solars de què disposa
l'IBAVI per fer nous habitatges a les Pitiüses. 2491

B) RGE núm. 3161/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a solars de què disposa l'IBAVI
per fer nous habitatges a Mallorca. 2491

C) RGE núm. 3162/01, de l'Hble. Sr. Diputat  Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a solars de què disposa l'IBAVI
per fer nous habitatges a Menorca. 2491

D) RGE núm. 3163/01, de l'Hble. Sr. Diputat  Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a previsió d'habitatge social
a construir a Eivissa i Formentera. 2491

E) RGE núm. 3164/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a previsió d'habitatge social
a construir a Mallorca. 2491

F) RGE núm. 3165/01, de l'Hble. Sr. Diputat  Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a previsió d'habitatge social
a construir a Menorca. 2491



2486 BOPIB núm. 105 -  30 de juliol del 2001

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 2894/01, presentada per l'Hble Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a campanya "suc de les Illes".
2492

B) A la Pregunta RGE núm. 2895/01, presentada per l'Hble Diputat  Sr. Josep Juan Cardona, relativa a aportacions del Govern a Carn
Illa. 2492

C) A la Pregunta RGE núm. 2896/01, presentada per l'Hble Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les subvencions a
ramaders que han sacrificat el ramat com a conseqüència de la malaltia de les vaques boges. 2492

D) A la Pregunta RGE núm. 2897/01, presentada per l'Hble Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a unificar el preu de la llet. 
2492

E) A la Pregunta RGE núm. 2898/01, presentada per l'Hble Diputat  Sr. Josep Juan Cardona, relativa a participació del Govern a la nova
central lletera. 2493

F) A la Pregunta RGE núm. 2899/01, presentada per l'Hble Diputat  Sr. Josep Juan Cardona, relativa a nombre d'animals morts per
malaltia. 2493

G) A la Pregunta RGE núm. 2900/01, presentada per l'Hble Diputat  Sr. Josep Juan Cardona, relativa a inspeccions a les fàbriques de
pinsos. 2493

H) A la Pregunta RGE núm. 2901/01, presentada per l'Hble Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a banc de quota làctia de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. 2493

I) A la Pregunta RGE núm. 2902/01, presentada per l'Hble Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a banc de quota làctia de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. 2493

J) A la Pregunta RGE núm. 2903/01, presentada per l'Hble Diputat  Sr. Josep Juan Cardona, relativa a ajudes per a l'adquisició
d'electrovàlvules per a les explotacions. 2493

K) A la Pregunta RGE núm. 2904/01, presentada per l'Hble Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a mesures per fomentar l'estalvi
d'aigua destinada al rec. 2494

L) A la Pregunta RGE núm. 2905/01, presentada per l'Hble Diputat  Sr. Josep Juan Cardona, relativa a foment de les comunitats de
rec. 2494

M) A la Pregunta RGE núm. 2906/01, presentada per l'Hble Diputat  Sr. Josep Juan Cardona, relativa a extracció d'aigües per al rec
amb energies alternatives. 2494

N) A la Pregunta RGE núm. 2907/01, presentada per l'Hble Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a substitució de sistemes de rec
per aspersió. 2494

O) A la Pregunta RGE núm. 2908/01, presentada per l'Hble Diputat  Sr. Josep Juan Cardona, relativa a projectes de rec amb aigües
depurades. 2495

P) A la Pregunta RGE núm. 2909/01, presentada per l'Hble Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a ajudes per herbicides. 
2495

Q) A la Pregunta RGE núm. 2910/01, presentada per l'Hble Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les subvencions per
a adquisició de llavors de qualitat. 2495

R) A la Pregunta RGE núm. 2911/01, presentada per l'Hble Diputat  Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les subvencions per
a l'adquisició de llavors de qualitat. 2495

S) A la Pregunta RGE núm. 2912/01, presentada per l'Hble Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les subvencions per
a l'adquisició de llavors de qualitat. 2495

T) A la Pregunta RGE núm. 2913/01, presentada per l'Hble Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les ajudes per als
cultius herbacis. 2496



BOPIB núm. 105 -  30 de juliol del 2001 2487

U) A la Pregunta RGE núm. 2914/01, presentada per l'Hble Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les ajudes per als
cultius herbacis. 2496

V) A la Pregunta RGE núm. 2915/01, presentada per l'Hble Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les ajudes per als
cultius herbacis. 2496

X) A la Pregunta RGE núm. 2916/01, presentada per l'Hble Diputat  Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les ajudes per als
cultius herbacis. 2496

Y) A la Pregunta RGE núm. 2917/01, presentada per l'Hble Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les ajudes per als
cultius herbacis. 2496

Z) A la Pregunta RGE núm. 2918/01, presentada per l'Hble Diputat  Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les ajudes per als
cultius herbacis. 2496

AA) A la Pregunta RGE núm. 2919/01, presentada per l'Hble Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a dotació pressupostària per
al departament de fraus agroalimentaris. 2496

AB) A la Pregunta RGE núm. 2920/01, presentada per l'Hble Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les sancions
derivades d'actuacions del departament de fraus agroalimentaris. 2497

AC) A la Pregunta RGE núm. 2921/01, presentada per l'Hble Diputat  Sr. Josep Juan Cardona, relativa a actes del departament de fraus
agroalimentaris. 2497

AD) A la Pregunta RGE núm. 2926/01, presentada per l'Hble Diputada Sra. Maria Salom i Coll, relativa a temari de les proves de català
de l'IBAP. 2497

AE) A la Pregunta RGE núm. 2928/01, presentada per l'Hble Diputada Sra. Maria Salom i Coll, relativa a normativa sobre la qualificació
a les proves de català. 2497

4. INFORMACIONS

A) Relativa a nomenament d'un administratiu del cos d'administratius del Parlament de les Illes Balears (grup C, nivell 19), amb
caràcter de funcionari de carrera. 2497

B) Relativa a nomenament d'un administratiu del cos d'administratius del Parlament de les Illes Balears (grup C, nivell 19), amb caràcter
de funcionari de carrera. 2498

C) Relativa a nomenament d'una administrativa del cos d'administratius del Parlament de les Illes Balears (grup C, nivell 19), amb
caràcter de funcionària interina. 2498

D) Relativa a nomenament de Cap de Secció de Tresoreria del  cos tècnic de gestió del Parlament de les Illes Balears (grup B, nivell
24), amb caràcter de funcionari interí. 2499

E) Relativa a constitució de la bossa de treball creada per resolució de Presidència, per tal de cobrir interinament les places d'uixers
amb caràcter de funcionaris interins que es considerin necessàries. 2500

F) Relativa a nomenament d'una funcionària interina del cos d'uixers del Parlament de les Illes Balears (grup D, nivell 14). 2500

G) Relativa a nomenament d'un funcionari interí del cos d'uixers del Parlament de les Illes Balears (grup D, nivell 14). 2501

H) Relativa a nomenament d'una funcionària interina del cos d'uixers del Parlament de les Illes Balears (grup D, nivell 14). 2501

I) Relativa a nomenament d'una funcionària interina del cos d'uixers del Parlament de les Illes Balears (grup D, nivell 14). 2502

J) Relativa a nomenament d'una funcionària interina del cos d'uixers del Parlament de les Illes Balears (grup D, nivell 14). 2502

K) Relativa a constitució de la bossa de treball prevista en el punt tercer de la resolució de Presidència per la qual s'aproven les
convocatòries per cobrir quatre places a la plantilla orgànica del Parlament de les Illes Balears. 2503

L) Relativa a nomenament d'un administratiu del cos d'administratius del Parlament de les Illes Balears (grup C, nivell 19).
2503



2488 BOPIB núm. 105 -  30 de juliol del 2001

M) Relativa a creació d'una bossa de treball per a futures necessitats de cobertura amb caràcter interí de places del cos tècnic de
gestió (grup B, nivell 24). 2504



BOPIB núm. 105 -  30 de juliol del 2001 2489

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 27 de juliol del 2001, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 3115/01, de creació del colAlegi
professional de logopedes de les Illes Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al
projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.
Aquest termini finalitzarà dia 1 de setembre del 2001, a les
13.00 hores.

Palma, a 27 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

CERTIFIC que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de 29 de
juny del 2001, adoptà, entre d'altres,
el següent acord:

3.- Aprovació del Projecte de Llei de creació del col A legi
professional de logopedes de les Illes Balears.

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

"Primer.  Aprovar el Projecte de llei de creació del colAlegi
professional de logopedes de les Illes Balears.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 112 del Reglament de la cambra, el Projecte de llei de
creació del colAlegi professional de logopedes de les Illes
Balears."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt  Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 29 de juny del 2001.

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

A)
Projecte de llei de creació del col Alegi professional de

logopedes de les Illes Balears

Exposició de motius

L’article 11.15 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
d'acord amb la redacció que li dóna la Llei orgànica 3/1999, de
8 de gener, disposa que corresponen a la comunitat autònoma
de les Illes Balears les competències de desplegament legislatiu
i d’execució en matèria de corporacions de dret públic
representatives d’interessos econòmics i professionals, que
s'han d'exercitar dins el marc de la legislació bàsica de l’Estat.

En desplegament d'aquest precepte s’aprovà la Llei 10/1998,
de 14 de desembre, de colAlegis professionals de les Illes
Balears, desplegada pel Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual
s’aprova el Reglament de colAlegis professionals de les Illes
Balears.

D'acord amb l’article 3 de la llei esmentada, la creació de
colAlegis professionals s'ha de fer per llei i la proposta de la
iniciativa legislativa la poden instar la majoria dels
professionals interessats. Aquesta proposta, l'ha feta un
nombre significatiu de professionals en logopèdia de les Illes
Balears que es varen constituir en assemblea per aprovar i
demanar la constitució del colAlegi en data 23 de maig del 2000.

La professió de logopeda s’ha consolidat com una
professió independent des del Reial Decret 1419/1991, de 30
d’agost, que estableix el títol oficial de diplomatura en
logopèdia i les directrius generals pròpies dels plans d’estudis
que en condueixen a l'obtenció, de manera que la professió té
independència acadèmica de qualsevol altra professió.

En els darrers anys la professió de logopeda ha adquirit
unes competències específiques que l’han diferenciada d’altres
colAlectius professionals. Així doncs, es considera oportuna i
necessària la creació d’un colAlegi professional que integri els
professionals que, amb la titulació suficient, desenvolupin les
funcions de logopeda i coadjuvi en l’avanç de la millora de la
societat a l’àmbit de les Illes Balears.

Per tot  això, el Parlament de les Illes Balears aprova, i jo,
d'acord amb els articles 27.2 de l’Estatut d’Autonomia i el 10. 2.
A de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, promulg, en nom del rei, la Llei de creació del ColAlegi
Oficial de Logopedes de les Illes Balears.

Article 1

Es crea el ColAlegi Professional de Logopedes de les Illes
Balears com una corporació de dret públic amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves
finalitats.

L'estructura interna i el funcionament han de ser
democràtics i s'ha de regir, en les seves actuacions, per la
normativa bàsica estatal en matèria de colAlegis professionals,
per la normativa autonòmica que la desplegui legalment o
reglamentàriament; per aquesta llei de creació, pels seus propis
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estatuts, per la resta de normativa interna i totes aquelles que
li siguin d'aplicació general o subsidiària.

Article 2 

El ColAlegi Professional de Logopedes de les Illes Balears
agrupa els qui tenen la titulació de diplomat en  logopèdia,
d’acord amb el Reial Decret 1419/1991, de 30 d’agost. 

Article 3

L’àmbit territorial del colAlegi és el de les Illes Balears.

Disposició transitòria primera

El colAlectiu de professionals en logopèdia, reunits en
assemblea el 23 de maig del 2000, amb la finalitat de sol Alicitar la
creació del ColAlegi Professional de Logopedes de les Illes
Balears, en el termini de sis mesos comptadors des de l’entrada
en vigor d’aquesta llei, han d’aprovar uns estatuts provisionals
del colAlegi que regulin: 

a) Els requisits per a l’adquisició de la condició de colAlegiat,
condició que permetrà participar en l'assemblea constituent del
colAlegi.

b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l’assemblea constituent, la qual s'ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i en els diaris de major difusió
d'aquesta comunitat.

Disposició transitòria segona
 

L’assemblea constituent:

a) Ha d'aprovar, si n'és el cas, la gestió dels responsables de
l’assemblea de professionals en logopèdia que es constituí per
solAlicitar la creació del ColAlegi Professional de Logopedes de
les Illes Balears, a Palma el 23 de maig del 2000.

b) Ha d'aprovar els estatuts definitius del colAlegi.

c) Ha d'elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs
corresponents als òrgans colAlegiats.

Disposició transitòria tercera

Els estatuts definitius, una vegada aprovats, juntament amb
la certificació de l’acta de l’assemblea constituent, s'han de
remetre a l’òrgan competent de l'administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, als efectes que se'n pronunciï
sobre la legalitat i n'ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

Disposició transitòria quarta

El ColAlegi Professional de Logopedes de les Illes Balears
obtendrà la capacitat plena d’obrar des de la constitució dels
seus òrgans de govern.

Disposició transitòria cinquena

Transitòriament, podran integrar-se en el ColAlegi
Professional de Logopedes de les Illes Balears, si així ho
solAliciten, durant els dos anys següents a l’entrada en vigor
d’aquesta llei, els professionals que hagin treballat o treballin
en el camp de les pertorbacions del llenguatge i de l’audició i
que es trobin en alguns dels supòsits següents:

1. Els professionals que acreditin l’exercici professional en el
camp de la logopèdia almenys durant tres anys i estiguin en la
possessió d'alguna de les titulacions següents:

a) Títol de professor especialitzat en pertorbacions del
llenguatge i de l’audició expedit pel Ministeri d’Educació i
Ciència.

b) Diploma de l’especialitat de pertorbacions del llenguatge
expedit per alguna de les Universitats de l’Estat espanyol .

c) Diploma d’especialització en patologia del llenguatge
expedit per l’Escola de Patologia de l'Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau de Barcelona.

2. Els professionals que estiguin en possessió d’un títol
universitari, llicenciatura o diplomatura en ciències de la salut
i/o de l’educació i que, no estant incloses en els apartats
anteriors, puguin acreditar cinc anys d’experiència en activitats
pròpies de la logopèdia, desenvolupades durant els deu darrers
anys  anteriors a l'entrada en vigor d’aquesta llei. 

Disposició final

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

Palma, 29 de juny de 2001.
El conseller de Presidència:
Antoni Garcías i Coll.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 3160/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a solars de què
disposa l'IBAVI per fer nous habitatges a les Pitiüses. (Mesa
de 27 de juliol del 2001).

RGE núm. 3161/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a solars de què
disposa l'IBAVI per fer nous habitatges a Mallorca. (Mesa de
27 de juliol del 2001).

RGE núm. 3162/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a solars de què
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disposa l'IBAVI per fer nous habitatges a Menorca. (Mesa de
27 de juliol del 2001).

RGE núm. 3163/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a previsió
d'habitatge social a construir a Eivissa i Formentera. (Mesa
de 27 de juliol del 2001).

RGE núm. 3164/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades  i
Beltran, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a previsió
d'habitatge social a construir a Mallorca. (Mesa de 27 de
juliol del 2001).

RGE núm. 3165/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a previsió
d'habitatge social a construir a Menorca. (Mesa de 27 de
juliol del 2001).

Palma, a 27 de juliol 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, Joan Buades i
Beltran, diputat  d'Els Verds, adscrit al Grup Parlamentari Mixt,
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

De quins solars disposa actualment l'IBAVI per fer nous
projectes d'habitatge social a les Pitiüses? Especifiqueu-ne el
nombre, la situació, la superfície, el nombre d'habitatges
prevists i la categoria.

Palma, a 16 de juliol del 2001.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, Joan Buades i
Beltran, diputat  d'Els Verds, adscrit al Grup Parlamentari Mixt,
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

De quins solars disposa actualment l'IBAVI per fer nous
projectes d'habitatge social a Mallorca? Especifiqueu-ne el
nombre, la situació, la superfície, el nombre d'habitatges
prevists i la categoria.

Palma, a 16 de juliol del 2001.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, Joan Buades i
Beltran, diputat d'Els Verds, adscrit al Grup Parlamentari Mixt,
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

De quins solars disposa actualment l'IBAVI per fer nous
projectes d'habitatge social a Menorca? Especifiqueu-ne el
nombre, la situació, la superfície, el nombre d'habitatges
prevists i la categoria.

Palma, a 16 de juliol del 2001.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

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, Joan Buades i
Beltran, diputat d'Els Verds, adscrit al Grup Parlamentari Mixt,
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la previsió d'habitatge social a construir amb final
d'obres abans del juliol del 2003 a Eivissa i Formentera?
Espicifiqueu-ne la localiltat i el nombre.

Palma, a 16 de juliol del 2001.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

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, Joan Buades i
Beltran, diputat  d'Els Verds, adscrit al Grup Parlamentari Mixt,
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la previsió d'habitatge social a construir amb final
d'obres abans del juliol del 2003 a Mallorca? Espicifiqueu-ne la
localiltat i el nombre.

Palma, a 16 de juliol del 2001.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

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, Joan Buades i
Beltran, diputat d'Els Verds, adscrit al Grup Parlamentari Mixt,
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formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la previsió d'habitatge social a construir amb final
d'obres abans del juliol del 2003 a Menorca? Espicifiqueu-ne la
localiltat i el nombre.

Palma, a 16 de juliol del 2001.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 2894/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a campanya "suc de
les Illes".  (BOPIB núm. 100, de dia 19 de juny del 2001).

El cost previst d'aquesta campanya és de 20.000.000 de
pessetes (IVA inclòs).

Palma, a 13 de juliol del 2001.
El vicepresident del Govern de les Illes Balears i conseller

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

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 2895/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a aportacions del
Govern a Carn Illa.  (BOPIB núm. 100, de dia 19 de juny del
2001).

L'aportació econòmica del Govern de les Illes Balears a
l'entitat que gestiona l'escorxador de Mercapalma, CARN ILLA,
SA, ha estat de nou-cents un mil cinc-cents euros (901.500 i),
aportats mitjançant l'empresa pública de la CAIB "Serveis de
Millora Agrària, SA" (SEMILLA SA).

Al dia d'avui el capital social de la societat "Carn Illa, SA"
és de dos milions dos-cents seixanta-cinc mil vuit-cents euros
(2.265.800 i), i està repartit de la manera següent:

Titular de les accions % Valor en euros

i

SEMILLA, SA 33,41 901.500,00

Ajuntament de Palma 14,48 390.700,00

Mercapalma, SA 13,36 360.600,00

PIEMA, SA 22,27 601.000,00

SCL del Camp Mallorquí 16,48 444.700,00

Notes:
A) Aquestes dades estan elevades a públic davant notari, en
temps i forma, i inscrites al Registre Mercantil.
B) A data d'avui les quantitats esmentades al quadre anterior
estan totalment desemborsades pels seus titulars.

Palma, 6 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 2896/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les
subvencions a ramaders que han sacrificat el ramat com a
conseqüència de la malaltia de les vaques boges.  (BOPIB
núm. 100, de dia 19 de juny del 2001).

Els sacrificis obligatoris d'animals no és objecte de
subvenció sinó d'indemnització.

Als ramaders que han hagut de sacrificar bestiar boví com
a conseqüència de la positivitat a encefalopatia espongiforme
bovina els correspon un import en concepte d'indemnització
per sacrifici de 13.355.000 pessetes.

El Ministeri d'Agricultura i Pesca aporta el 50% d'aquesta
quantitat i el Govern de les Illes Balears l'altre 50%, no obstant
això queda pendent d'acord la quantitat que aportarà la UE.

Sobre l'import d'indemnització el Govern de les Illes Balears
afegeix del seu pressupost una prima addicional del 15% per la
qual cosa l'import total és de 15.358.250 pessetes.

La quantitat per animal és la que figura al barem oficialment
aprovat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació pels
animals d'aptitud càrnia i pels d'aptitud lletera que, a més,
segons l'edat de cada animal, de tal manera que en aquest cas
l'import queda repartit segons el quadre següent:

Nombre d'animals Pessetes

  5   60.000
16 115.000
  1 125.000
16 150.000
  3 180.000
31 230.000
  6 165.000

Palma, 12 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 2897/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a unificar el preu de
la llet.  (BOPIB núm. 100, de dia 19 de juny del 2001).
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La conselleria té prevista la mesura d'afavorir la constitució
d'una societat amb participació pública per a l'explotació d'una
nova central lletera. La quantificació econòmica d'aquesta
mesura encara no està definida.

Palma, 11 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 2898/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a participació del
Govern a la nova central lletera.  (BOPIB núm. 100, de dia 19
de juny del 2001).

Les gestions per a la constitució d'una societat  per  a
l'explotació d'una nova central lletera encara s'estan negociant
i discutint. En conseqüència, encara no estan definitivament
determinades les dades solAlicitades.

Palma, 11 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 2899/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a nombre d'animals
morts per malaltia.  (BOPIB núm. 100, de dia 19 de juny del
2001).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca té coneixement de tots
aquells animals que han mort per malalties de les quals és
obligatòria la seva comunicació.

En aquest sentit els caps d'oví morts i sacrificats per la
malaltia de llengua blava són els següents:

- Illa de Mallorca: 5.285.
- Illa de Menorca: 4.944
- Illes d'Eivissa i Formentera: 101.

L'enterrament es va fer a la mateixa explotació en condicions
higièniques i sanitàries en presència dels manescals habilitats
a tal efecte.

D'altra banda, a 6 baixes de bestiar boví enterrat
provisionalment, s'ha detectat per l'analítica, l'existència
d'encefalopatia espongiforme bovina (5 a l'illa de Menorca i 1 a
l'illa de Mallorca). En aquests casos es procedeix a posterior
exhumació.

A més, es varen sacrificar 77 animals a una explotació de
Menorca amb posterior trasllat a planta de transformació
autoritzada de la península.

També s'han sacrificat a l'escorxador 4 animals bovins a l'illa
de Mallorca per positivitat a tuberculosi.

Palma, 13 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 2900/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a inspeccions a les
fàbriques de pinsos.  (BOPIB núm. 100, de dia 19 de juny del
2001).

A la Direcció General d'Agricultura no existeix cap secció de
ramaderia.

En relació a les inspeccions dutes a terme pels funcionaris
de la referida direcció general per tal de controlar els ingredients
que conformen els pinsos compostos per al consum de boví, el
nombre d'actuacions ha estat de 31, amb 44 analítiques
realitzades i 3 expedients sancionadors en tràmit.

Palma, 13 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 2901/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a banc de quota
làctia de la comunitat autònoma de les Illes Balears.  (BOPIB
núm. 100, de dia 19 de juny del 2001).

A la nostra comunitat autònoma no existeix cap banc de
quota làctia per no figurar a la normativa comunitària.

Palma, 5 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 2902/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a banc de quota
làctia de la comunitat autònoma de les Illes Balears.  (BOPIB
núm. 100, de dia 19 de juny del 2001).

A la nostra comunitat autònoma no existeix cap banc de
quota làctia per no figurar a la normativa comunitària.

Palma, 5 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 2903/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a ajudes per a
l'adquisició d'electrovàlvules per a les explotacions.   (BOPIB
núm. 100, de dia 19 de juny del 2001).
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La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha concedit ajudes als
pagesos per a la instalAlació d'electrovàlvules en el marc del
Decret 57/2000, de 31 de març. Així mateix s'han admès
solAlicituds per a la instalAlació d'electrovàlvules en el marc de
l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca, de 13 de febrer del
2001.

Palma, 13 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 2904/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a mesures per
fomentar l'estalvi d'aigua destinada al rec.  (BOPIB núm. 100,
de dia 19 de juny del 2001).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca té establertes dues
disposicions a través de les quals són auxiliables, entre d'altres,
les mesures per fomentar l'estalvi d'aigua destinada al rec:

Disposició Dotació econòmica

- Ordre del conseller d'Agricul-   200.000.000 PTA.
tura i Pesca, de 13 de febrer del
2001.

- Decret 57/2000, de 31 de març   460.930.817 PTA.

- Total
660.9
30.81
7
PTA.

Palma, 13 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 2905/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a foment de les
comunitats de rec.  (BOPIB núm. 100, de dia 19 de juny del
2001).

Les comunitats de regants son fonamentals i indispensables
per a l'execució de les inversions REC AMB AIGÜES
REGENERADES, és per això que des de la conselleria i amb la
colAlaboració directa dels ajuntaments afectats per aquestes
inversions, es dóna el suport tècnic necessari per a la realització
de les tramitacions per a la constitució d'aquestes comunitats
així com per a la concessió de cabals. Aques t suport  tècnic no
té quantificació econòmica perquè es porta a terme a través dels
propis funcionaris de la casa.

Les inversions efectuades per a comunitats de rec són
auxiliables en el si del RD 613/2001, de 8 de juny, per a la millora

i modernització de les estructures de producció de les
explotacions agràries.

Palma, 13 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 2906/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a extracció d'aigües
per al rec amb energies alternatives.  (BOPIB núm. 100, de dia
19 de juny del 2001).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca participa en el Programa
LIFE de recuperació de molins, promogut per la Mancomunitat
del Nord de Mallorca amb una quantitat de 45.000.000 PTA.

D'altra banda, la Conselleria d'Agricultura i Pesca té
establertes tres disposicions a través de les quals són
auxiliables, entre d'altres, les mesures per promoure l'extracció
d'aigua destinada al rec amb energies alternatives.

Disposició Dotació econòmica

- Ordre del conseller d'Agricul-   200.000.000 PTA.
tura i Pesca, de 13 de febrer del
2001.

- Ordre del conseller d'Agricul-     50.000.000 PTA.
tura i Pesca, de 27 de febrer del
2001.

- Decret 57/2000, de 31 de març   460.930.817 PTA.

- Total
710.9
30.81
7
PTA.

Palma, 13 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 2907/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a substitució de
sistemes de rec per aspersió.  (BOPIB núm. 100, de dia 19 de
juny del 2001).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca té establertes dues
disposicions a través de les quals són auxiliables, entre d'altres,
les mesures per promoure la substitució dels sistemes de rec
per aspersió amb altres de menor consum d'aigua:

Disposició Dotació econòmica

- Ordre del conseller d'Agricul-   200.000.000 PTA.
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tura i Pesca, de 13 de febrer del
2001.

- Decret 57/2000, de 31 de març   460.930.817 PTA.

- Total   660.930.817 PTA.

Palma, 13 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 2908/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a projectes de rec
amb aigües depurades.  (BOPIB núm. 100, de dia 19 de juny del
2001).

En el marc del protocol entre el Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentació i la Conselleria d'Agricultura i Pesca per a
la realització d'obres de reguius i optimització de recursos
hídrics, s'estableix que cada administració redactarà i executarà
les obres corresponents a la seva aportació al Pla Plurianual
d'inversions aprovat en la reunió de la Comissió Paritària de
seguiment del Conveni de dia 7 de setembre del 2000. Així la
Conselleria d'Agricultura i Pesca no ha de presentar cap
projecte al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a la
seva execució.

La Conselleria d'Agricultura i Pesca està executant, després
de redactar els projectes, les següents obres incloses en el Pla
Plurianual d'Inversions:

Obra Press
upost

- Millora i ampliació de la xarxa de
 reguiu del sector i del Pla de Sant Jordi          156.528.728 PTA

- Millora i ampliació de la xarxa de
 reguiu del sector i del Pla de Sant Jordi
(2a ampliació)            195.497.797 PTA

- Xarxa de reguius de l'EDAR de
Villafranca                59.762.723 PTA

Palma, 13 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 2909/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a ajudes per
herbicides.  (BOPIB núm. 100, de dia 19 de juny del 2001).

Any 1999: Dins la campanya que SEMILLA, SA, va fer per
encàrrec de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la CAIB per
l'adquisició de llavors de qualitat corresponent a l'any 1999 s'hi
varen incloure ajudes per herbicides. Ambdues actuacions es

varen pressupostar i executar paralAlelament, i la suma total de
l'import que ha destinat la Conselleria d'Agricultura i Pesca a
subvencionar SEMILLA aquestes actuacions han estat de
quaranta-cinc milions cinc-centes mil pessetes (45.500.000). Els
justificants de les operacions relacionades amb aquestes
actuacions resten arxivats a les oficines de SEMILLA, SA.

Any 2000: Dins la campanya que SEMILLA, SA, va fer per
encàrrec de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la CAIB per
l'adquisició de llavors de qualitat corresponent a l'any 2000 no
s'hi varen incloure ajudes per herbicides.

Palma, 13 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 2910/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les
subvencions per a adquisició de llavors de qualitat.  (BOPIB
núm. 100, de dia 19 de juny del 2001).

La campanya d'adquisició de llavors de qualitat de cereals
de l'any 2001 encara no ha estat iniciada per SEMILLA.

Palma, 6 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 2911/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les
subvencions per a l'adquisició de llavors de qualitat.  (BOPIB
núm. 100, de dia 19 de juny del 2001).

L'import que ha destinat la Conselleria d'Agricultura i Pesca
a subvencionar l'adquisició de llavors de qualitat a SEMILLA
corresponent a la campanya de l'any 2000 ha estat de quaranta
milions de pessetes (40.000.000).

El pagament d'aquesta quantitat es va acordar pel Consell
de Govern amb data 01/09/2000.

El lliurament de les llavors es va efectuar entre els mesos de
novembre i desembre del 2000, i gener del 2001.

Palma, 6 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 2912/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les
subvencions per a l'adquisició de llavors de qualitat.  (BOPIB
núm. 100, de dia 19 de juny del 2001).
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Durant el 1999 es va realitzar una campanya conjunta
d'adquisició de llavors de qualitat i aplicació d'herbicides, que
es va pressupostar i executar paralAlelament.

L'import que ha destinat la Conselleria d'Agricultura i Pesca
a subvencionar aquesta campanya a SEMILLA ha estat de
quaranta-cinc milions cinc-centes mil pessetes (45.500.000).

El pagament d'aquesta quantitat es va acordar pel Consell
de Govern amb data 24/09/1999, una partida de 30.000.000 PTA,
i amb data 17/12/1999 els 15.500 PTA restants.

El lliurament de les llavors es va efectuar entre els mesos de
novembre i desembre del 1999, i gener del 2000.

Palma, 6 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 2913/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les
ajudes per als cultius herbacis.  (BOPIB núm. 100, de dia 19 de
juny del 2001).

L'import total de les ajudes concedides per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per als cultius herbacis de la campanya de
l'any 1999 va ser de 1.427.252.177 PTA.

Palma, 6 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 2914/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les
ajudes per als cultius herbacis.  (BOPIB núm. 100, de dia 19 de
juny del 2001).

L'import total de les ajudes concedides per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per als cultius herbacis de la campanya de
l'any 1998 va ser de 1.426.049.314 PTA.

Palma, 6 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 2915/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les
ajudes per als cultius herbacis.  (BOPIB núm. 100, de dia 19 de
juny del 2001).

L'import total de les ajudes concedides per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per als cultius herbacis de la campanya de
l'any 1997 va ser de 1.320.410.107 PTA.

Palma, 6 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 2916/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les
ajudes per als cultius herbacis.  (BOPIB núm. 100, de dia 19 de
juny del 2001).

L'import total de les ajudes concedides per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per als cultius herbacis de la campanya de
l'any 1996 va ser de 978.525.580 PTA.

Palma, 6 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 2917/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les
ajudes per als cultius herbacis.  (BOPIB núm. 100, de dia 19 de
juny del 2001).

L'import total de les ajudes concedides per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per als cultius herbacis de la campanya de
l'any 1995 va ser de 968.494.707 PTA.

Palma, 6 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 2918/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les
ajudes per als cultius herbacis.  (BOPIB núm. 100, de dia 19 de
juny del 2001).

L'import total de les ajudes concedides per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per als cultius herbacis de la campanya de
l'any 1994 va ser de 633.657.740 PTA.

Palma, 6 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 2919/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a dotació
pressupostària per al departament de fraus agroalimentaris.
(BOPIB núm. 100, de dia 19 de juny del 2001).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca té una secció de fraus
agroalimentaris, enquadrada dins el Servei d'Indústries de la
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Direcció General d'Agricultura, que du a terme tasques
derivades de control i inspecció. Quant al capítol I, de personal,
hi estan adscrites 7 persones, amb un cost total de 42.623.664
PTA anuals (Seguretat Social inclosa). Aquesta secció disposa
dels mitjans materials necessaris per dur a terme les inspeccions
(vehicles, material específic, etc.), si bé no té una quantia
assignada inicialment de despesa corrent, ja que a aquesta
conselleria tota la despesa de capítol II està a un sol
subprograma gestionat per la Secretaria General Tècnica.

Palma, 6 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 2920/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a import de les
sancions derivades d'actuacions del departament de fraus
agroalimentaris.  (BOPIB núm. 100, de dia 19 de juny del 2001).

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

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 2921/01, presentada per l'Hble
Diputat Sr. Josep Juan Cardona, relativa a actes del
departament de fraus agroalimentaris.  (BOPIB núm. 100, de
dia 19 de juny del 2001).

Actes aixecades per la Secció de Fraus Agroalimentaris de
la Direcció General d'Agricultura de la Conselleria d'Agricultura
i Pesca des del primer d'agost del 1999 fins al 31 de maig del
2001.

Palma, 13 de juliol del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Les actes que s'adjunten a la resposta queden dipositades
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 2926/01, presentada per l'Hble
Diputada Sra. Maria Salom i Coll, relativa a temari de les
proves de català de l'IBAP.  (BOPIB núm. 100, de dia 19 de
juny del 2001).

Els criteris amb els quals es basa l'IBAP per seleccionar els
temes de les proves de català es troben inclosos genèricament
en la Resolució del Conseller de la Funció Pública, de 2 de
novembre del 1995, per la qual es publiquen els programes
oficials de l'IBAP per a l'ensenyament de la llengua catalana als
funcionaris.

Palma, 16 de juliol del 2001.
El Conseller d'Interior:
Josep M. Costa i Serra.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 2928/01, presentada per l'Hble
Diputada Sra. Maria Salom i Coll, relativa a normativa sobre
la qualificació a les proves de català.  (BOPIB núm. 100, de dia
19 de juny del 2001).

Pel que fa a la normativa en què se sustenta l'IBAP per
determinar que la nota mínima exigida per superar les proves de
català sigui de 7 punt s, es preveu a l'article 5 de l'Ordre de la
Consellera de la Funció Pública i Interior, de 25 de gener del
1999, per la qual es desplega el Decret 191/1996, de 25
d'octubre, regulador de les condicions generals de les activitats
formatives dirigides al personal al servei de l'administració de
la comunitat autònoma que organitza la Conselleria de la Funció
Pública i Interior.

Palma, 16 de juliol del 2001.
El Conseller d'Interior:
Josep M. Costa i Serra.

A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Relativa a nomenament d'un administratiu del cos

d'administratius del Parlament de les Illes Balears (grup C,
nivell 19), amb caràcter de funcionari de carrera.

Atès que la Mesa de la cambra, en sessió de dia 16 de maig
del 2001, aprovà la convocatòria de proves selectives per cobrir
tres places vacants al cos d'administratius del Parlament de les
Illes Balears (del grup C i nivell de complement de destí 19),
mitjançant oposició, dues en torn de promoció interna, com a
funcionaris de carrera, i una en torn lliure, amb caràcter de
funcionari interí.

Atès que les bases d'aquesta convocatòria es publicaren al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, núm. 94, de
18 de maig del 2001.

Atès que les places estan dotades pressupostàriament.

Atès l'escrit RGS núm. 6501/01, de dia 13 de juliol del 2001,
d'Oficialia Major, pel qual es comunica que el Sr. Jaume Alós i
Calafat ha superat les proves selectives.

Atès que aquest, mitjançant l'escrit RGE núm. 3236/01, de 24
de juliol del 2001, presenta la documentació requerida a la base
setena de la convocatòria.
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En conseqüència, atès l'aprovat a la reunió de la Mesa de 27
de juliol del 2001, i en ús de les facultats previstes a l'article 15
de l'Estatut del Personal al servei del Parlament de les Illes
Balears,

RESOLC:

1. Nomenar administratiu del cos d'administratius del Parlament
de les Illes Balears (grup C, nivell 19), amb caràcter de
funcionari de carrera, el Sr. Jaume Alós i Calafat, amb DNI núm.
18.219.782.

2. Adscriure'l com a administratiu transcriptor a la Secció de
Publicacions i Transcripcions de l'Àrea d'Assistència Tècnica
Parlamentària, amb efectes econòmics i administratius des de la
data fixada a l'acta de presa de possessió de la plaça.

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

4. Que contra aquesta resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant aquesta Presidència, en el
termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la data de la
resolució present, 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, o recurs contenciosoadministratiu, davant el Jutjat
Contenciosoadministratiu de Palma, 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.

A la seu del Parlament, a 27 de juliol del 2001.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez. 

Ordre de Publicació

B)
Relativa a nomenament d'un administratiu del cos

d'administratius del Parlament de les Illes Balears (grup C,
nivell 19), amb caràcter de funcionari de carrera.

Atès que la Mesa de la cambra, en sessió de dia 16 de maig
del 2001, aprovà la convocatòria de proves selectives per cobrir
tres places vacants al cos d'administratius del Parlament de les
Illes Balears (del grup C i nivell de complement de destí 19),
mitjançant oposició, dues en torn de promoció interna, com a
funcionaris de carrera, i una en torn lliure, amb caràcter de
funcionari interí.

At ès que les bases d'aquesta convocatòria es publicaren al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, núm. 94, de
18 de maig del 2001.

Atès que les places estan dotades pressupostàriament.

Atès l'escrit RGS núm. 6503/01, de dia 13 de juliol del 2001,
d'Oficialia Major, pel qual es comunica que el Sr. Miquel Tous
i Guiscafré ha superat les proves selectives.

Atès que aquest, mitjançant l'escrit RGE núm. 3234/01, de 24
de juliol del 2001, presenta la documentació requerida a la base
setena de la convocatòria.

En conseqüència, atès l'aprovat a la reunió de la Mesa de 27
de juliol del 2001, i en ús de les facultats previstes a l'article 15
de l'Estatut del Personal al servei del Parlament de les Illes
Balears,

RESOLC:

1. Nomenar administratiu del cos d'administratius del Parlament
de les Illes Balears (grup C, nivell 19), amb caràcter de
funcionari de carrera, el Sr. Miquel Tous i Guiscafré, amb DNI
núm. 43.035.968.

2. Adscriure'l com a administratiu de Comissions a l'Àrea
Jurídica, amb efectes econòmics i administratius des de la data
fixada a l'acta de presa de possessió de la plaça.

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

4. Que contra aquesta resolució es pot  interposar recurs
potestatiu de reposició davant aquesta Presidència, en el
termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la data de la
resolució present, 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, o recurs contenciosoadministratiu, davant el Jutjat
Contenciosoadministratiu de Palma, 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.

5. Que amb efectes econòmics i administratius des de la data
fixada a l'acta de presa de possessió de la plaça d'administratiu
de comissions, cessarà com a membre del cos d'uixers, i tot
d'acord amb l'establert a l'article 21.2 de l'Estatut del Personal
del Parlament de les Illes Balears, passarà, des d'aquesta data,
a la situació d'excedència voluntària per prestació de serveis en
el sector públic en aquest cos.

A la seu del Parlament, a 27 de juliol del 2001.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez. 

Ordre de Publicació

C)
Relativa a nomenament d'una administrativa del cos

d'administratius del Parlament de les Illes Balears (grup C,
nivell 19), amb caràcter de funcionària interina.

Atès que la Mesa de la cambra, en sessió de dia 16 de maig
del 2001, aprovà la convocatòria de proves selectives per cobrir
tres places vacants al cos d'administratius del Parlament de les
Illes Balears (del grup C i nivell de complement de destí 19),
mitjançant oposició, dues en torn de promoció interna, com a
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funcionaris de carrera, i una en torn lliure, amb caràcter de
funcionari interí.

Atès que les bases d'aquesta convocatòria es publicaren al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, núm. 94, de
18 de maig del 2001.

Atès que les places estan dotades pressupostàriament.

Atès que la Sra. Catalina Nicolau i Nicolau ha obtingut la
millor qualificació en les proves selectives per cobrir la plaça.

Atès l'escrit RGS núm. 6500/01, de dia 13 de juliol del 2001,
d'Oficialia Major, pel qual es comunica que la Sra. Catalina
Nicolau i Nicolau ha superat les proves selectives.

Atès que aquesta, mitjançant l'escrit RGE núm. 3235/01, de
24 de juliol del 2001, presenta la documentació requerida a la
base setena de la convocatòria.

En conseqüència, atès l'aprovat a la reunió de la Mesa de 27
de juliol del 2001, i en ús de les facultats previstes als articles 4
i 15 de l'Estatut del Personal al servei del Parlament de les Illes
Balears,

RESOLC:

1. Nomenar administrativa del cos d'administratius del
Parlament de les Illes Balears (grup C, nivell 19), amb caràcter de
funcionària interina, la Sra. Catalina Nicolau i Nicolau, amb DNI
núm. 18.215.812.

2. Adscriure-la com a administrativa de Comissions a l'Àrea
Jurídica, amb efectes econòmics i administratius des de la data
fixada a l'acta de presa de possessió de la plaça.

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

4. Que contra aquesta resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant aquesta Presidència, en el
termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la data de la
resolució present, 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, o recurs contenciosoadministratiu, davant el Jutjat
Contenciosoadministratiu de Palma, 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.

5. Que amb efectes econòmics i administratius des de la data
fixada a l'acta de presa de possessió de la plaça d'administrativa
de comissions, cessarà com a membre del cos d'uixers, i tot
d'acord amb l'establert a l'article 21.2 de l'Estatut del Personal
del Parlament de les Illes Balears, passarà, des d'aquesta data,
a la situació d'excedència voluntària per prestació de serveis en
el sector públic en aquest cos.

A la seu del Parlament, a 27 de juliol del 2001.
El president del Parlament de les Illes Balears:

Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
Relativa a nomenament de Cap de Secció de Tresoreria

del  cos tècnic de gestió del Parlament de les Illes Balears
(grup B, nivell 24), amb caràcter de funcionari interí.

Atès que la Mesa de la cambra, en sessió de dia 16 de maig
del 2001, aprovà la convocatòria de proves selectives per cobrir
la plaça de Cap de Secció de Tresoreria del Parlament de les
Illes Balears, del cos tècnic de gestió (del grup B i nivell de
complement de destí 24), mitjançant oposició, en torn lliure,
amb caràcter de funcionari interí.

Atès que les bases d'aquesta convocatòria es publicaren al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, núm. 94, de
18 de maig del 2001.

Atès que la plaça està dotada pressupostàriament.

Atès l'escrit RGS núm. 6402/01, de dia 11 de juliol del 2001,
de Recursos Humans, pel qual es comunica que el Sr. Jaime
Cerdá i Bibiloni ha superat les proves selectives.

Atès que aquest manifesta que reuneix les condicions
requerides a la base setena de la convocatòria.

Atès que per part  de la Presidència i de la Mesa de la
Cambra, en sessió de dia 11 de juliol del 2001, s'aprovà la
resolució provisional on consta la qualificació final de l'aspirant
Sr. Jaime Cerdá i Bibiloni, com a Cap de Secció de Tresoreria del
cos tècnic de gestió del Parlament de les Illes Balears.

Atès que dia 9 de juliol es publicà la llista provisional amb
les qualificacions finals obtingudes, atès que dia 16 de juliol es
p ublicà la llista definitiva amb l'aspirant seleccionat, Sr. Jaime
Cerdá i Bibiloni.

Atès que aquest ha presentat  la documentació requerida a
la base setena de la convocatòria i que aquesta és correcta.

En conseqüència, atès l'aprovat a la reunió de la Mesa de 27
de juliol del 2001, i en ús de les facultats previstes als articles 4
i 15 de l'Estatut del Personal al servei del Parlament de les Illes
Balears,

RESOLC:

1. Nomenar Cap de Secció de Tresoreria del cos tècnic de gestió
del Parlament de les Illes Balears (grup B, nivell 24), amb
caràcter de funcionari interí, el Sr. Jaime Cerdá i Bibiloni, amb
DNI núm. 43.081.603.

2. Adscriure'l a la Secció de Tresoreria de l'Àrea d'Assumptes
Econòmics, amb efectes econòmics i administratius des de la
data fixada a l'acta de presa de possessió de la plaça.

3. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
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4. Que contra aquesta resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant aquesta Presidència, en el
termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la data de la
resolució present, 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, o recurs contenciosoadministratiu, davant el Jutjat
Contenciosoadministratiu de Palma, 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.

A la seu del Parlament, a 27 de juliol del 2001.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez. 

Ordre de Publicació

E)
Relativa a constitució de la bossa de treball creada per

resolució de Presidència, per tal de cobrir interinament les
places d'uixers amb caràcter de funcionaris interins que es
considerin necessàries.

D'acord amb la resolució de Presidència de creació d'una
bossa de treball per cobrir interinament les places de referència
(BOPIB núm. 92, de 4 de maig d'enguany), es constitueix la dita
bossa amb les persones que es relacionen a continuació per
l'ordre en què es fa:

1. Joana Maria Tomàs Carmona. DNI núm. 18.232.528.
2. Francesc Amengual Tormo. DNI núm. 43.033.462.
3. Catalina Verger Coll. DNI núm. 43.040.722.
4. Mònica Pastor Portero. DNI núm. 46.109.210.
5. Margalida Morey Llaneras. DNI núm. 43.087.657.
6. Aina Frau Fiol. DNI núm. 42.996.101.

* En el cas que el Sr. Jeroni Martí González,  DNI núm.
43.040.457, cessi com a funcionari interí del cos d'uixers, passarà
automàticament al primer lloc de la bossa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de juliol del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .

Ordre de Publicació

F)
Relativa a nomenament d'una funcionària interina del cos

d'uixers del Parlament de les Illes Balears (grup D, nivell 14).

Atès que per resolució de la Presidència de dia 2 de maig del
2001, publicada al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 92, de 4 de maig del 2001, tot d'acord amb
l'acordat per la Mesa de la cambra, s'aprova la creació d'una
bossa de treball per cobrir interinament les places d'uixers que
per raons d'urgència es considerin necessàries.

Atès que està previst que dia 1 de setembre entri en
funcionament el nou edifici administratiu de la cambra, situat al
carrer Palau Reial, 8, i que per tant s'han d'establir els torns de
treball amb personal suficient.

Atesa la necessitat de dotar de personal el cos d'uixers de
forma immediata per poder atendre les seves tasques
adequadament al nou edifici i per cobrir les baixes produïdes al
cos d'uixers per canvi de cos funcionarial i nomenament de
viceuixer major dels membres d'aquest Sr. Miquel Tous i
Guiscafré, Sra. Catalina Nicolau i Nicolau i Sra. Pilar Jiménez i
Bestard, respectivament.

Atès que la plaça està dotada pressupostàriament.

Atès que la Sra. Joana Maria Tomàs i Carmona forma part
d'aquesta bossa de treball i que, mitjançant l'escrit RGE núm.
3158/01, de dia 16 de juliol del 2001, ha presentat la
documentació exigida per poder realitzar el corresponent
nomenament.

Atès que la Presidència i la Mesa de la cambra, en sessió de
dia 27 de juliol del 2001, aprovaren el nomenament de la Sra.
Joana Maria Tomás i Carmona, com a funcionària interina del
cos d'uixers del Parlament de les Illes Balears.

En conseqüència, en ús de les facultats previstes als articles
4 i 15 de l'Estatut del Personal al servei del Parlament de les Illes
Balears,

RESOLC:

1. Nomenar funcionària interina del cos d'uixers del Parlament
de les Illes Balears (grup D, nivell 14) la Sra. Joana Maria Tomàs
i Carmona, amb DNI núm. 18.232.528.

2. Adscriure-la a la plaça d'uixer de l'Àrea de Comunicació i
Relacions Externes, Secció de Protocol i Divulgació, amb
efectes econòmics i administratius des de la data fixada a l'acta
de presa de possessió de la plaça.

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

4. Que contra aquesta resolució es pot  interposar recurs
potestatiu de reposició davant aquesta Presidència, en el
termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la data de la
resolució present, 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, o recurs contenciosoadministratiu, davant el Jutjat
Contenciosoadministratiu de Palma, 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.

5. Que amb efectes econòmics i administratius des de la data
fixada a l'acta de presa de possessió de la plaça, cessarà com a
administrativa, amb caràcter de personal eventual, al servei del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
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A la seu del Parlament, a 27 de juliol del 2001.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

G)
Relativa a nomenament d'un funcionari interí del cos

d'uixers del Parlament de les Illes Balears (grup D, nivell 14).

Atès que per resolució de la Presidència de dia 2 de maig del
2001, publicada al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 92, de 4 de maig del 2001, tot d'acord amb
l'acordat per la Mesa de la cambra, s'aprova la creació d'una
bossa de treball per cobrir interinament les places d'uixers que
per raons d'urgència es considerin necessàries.

Atès que està previst que dia 1 de setembre entri en
funcionament el nou edifici administratiu de la cambra, situat al
carrer Palau Reial, 8, i que per tant s'han d'establir els torns de
treball amb personal suficient.

Atesa la necessitat de dotar de personal el cos d'uixers de
forma immediata per poder atendre les seves tasques
adequadament al nou edifici i per cobrir les baixes produïdes al
cos d'uixers per canvi de cos funcionarial i nomenament de
viceuixer major dels membres d'aquest Sr. Miquel Tous i
Guiscafré, Sra. Catalina Nicolau i Nicolau i Sra. Pilar Jiménez i
Bestard, respectivament.

Atès que la plaça està dotada pressupostàriament.

Atès que el Sr. Francesc Amengual i Tormo forma part
d'aquesta bossa de treball i que, mitjançant l'escrit RGE núm.
3166/01, de dia 16 de juliol del 2001, ha presentat la
documentació exigida per poder realitzar el corresponent
nomenament.

Atès que la Presidència i la Mesa de la cambra, en sessió de
dia 27 de juliol del 2001, aprovaren el nomenament del Sr.
Francesc Amengual i Tormo, com a funcionari interí del cos
d'uixers del Parlament de les Illes Balears.

En conseqüència, en ús de les facultats previstes als articles
4 i 15 de l'Estatut del Personal al servei del Parlament de les Illes
Balears,

RESOLC:

1. Nomenar funcionari interí del cos d'uixers del Parlament de
les Illes Balears (grup D, nivell 14) el Sr. Francesc Amengual i
Tormo, amb DNI núm. 43.033.462.

2. Adscriure'l a la plaça d'uixer de l'Àrea de Comunicació i
Relacions Externes, Secció de Protocol i Divulgació, amb
efectes econòmics i administratius des de la data fixada a l'acta
de presa de possessió de la plaça.

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

4. Que contra aquesta resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant aquesta Presidència, en el
termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la data de la
resolució present, 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, o recurs contenciosoadministratiu, davant el Jutjat
Contenciosoadministratiu de Palma, 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.

A la seu del Parlament, a 27 de juliol del 2001.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

H)
Relativa a nomenament d'una funcionària interina del cos

d'uixers del Parlament de les Illes Balears (grup D, nivell 14).

Atès que per resolució de la Presidència de dia 2 de maig del
2001, publicada al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 92, de 4 de maig del 2001, tot  d'acord amb
l'acordat per la Mesa de la cambra, s'aprova la creació d'una
bossa de treball per cobrir interinament les places d'uixers que
per raons d'urgència es considerin necessàries.

Atès que està previst que dia 1 de setembre entri en
funcionament el nou edifici administratiu de la cambra, situat al
carrer Palau Reial, 8, i que per tant s'han d'establir els torns de
treball amb personal suficient.

Atesa la necessitat de dotar de personal el cos d'uixers de
forma immediata per poder atendre les seves tasques
adequadament al nou edifici i per cobrir les baixes produïdes al
cos d'uixers per canvi de cos funcionarial i nomenament de
viceuixer major dels membres d'aquest Sr. Miquel Tous i
Guiscafré, Sra. Catalina Nicolau i Nicolau i Sra. Pilar Jiménez i
Bestard, respectivament.

Atès que la plaça està dotada pressupostàriament.

Atès que la Sra. Catalina Verger i Coll forma part  d 'aquesta
bossa de treball i que, mitjançant l'escrit RGE núm. 3226/01, de
dia 23 de juliol del 2001, ha presentat la documentació exigida
per poder realitzar el corresponent nomenament.

Atès que la Presidència i la Mesa de la cambra, en sessió de
dia 27 de juliol del 2001, aprovaren el nomenament de la Sra.
Catalina Verger i Coll, com a funcionària interina del cos d'uixers
del Parlament de les Illes Balears.

En conseqüència, en ús de les facultats previstes als articles
4 i 15 de l'Estatut del Personal al servei del Parlament de les Illes
Balears,

RESOLC:
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1. Nomenar funcionària interina del cos d'uixers del Parlament
de les Illes Balears (grup D, nivell 14) la Sra. Catalina Verger i
Coll, amb DNI núm. 43.040.722.

2. Adscriure-la a la plaça d'uixer de l'Àrea de Comunicació i
Relacions Externes, Secció de Protocol i Divulgació, amb
efectes econòmics i administratius des de la data fixada a l'acta
de presa de possessió de la plaça.

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

4. Que contra aquesta resolució es pot  interposar recurs
potestatiu de reposició davant aquesta Presidència, en el
termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la data de la
resolució present, 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, o recurs contenciosoadministratiu, davant el Jutjat
Contenciosoadministratiu de Palma, 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.

A la seu del Parlament, a 27 de juliol del 2001.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

I)
Relativa a nomenament d'una funcionària interina del cos

d'uixers del Parlament de les Illes Balears (grup D, nivell 14).

Atès que per resolució de la Presidència de dia 2 de maig del
2001, publicada al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 92, de 4 de maig del 2001, tot d'acord amb
l'acordat per la Mesa de la cambra, s'aprova la creació d'una
bossa de treball per cobrir interinament les places d'uixers que
per raons d'urgència es considerin necessàries.

Atès que està previst que dia 1 de setembre entri en
funcionament el nou edifici administratiu de la cambra, situat al
carrer Palau Reial, 8, i que per tant s'han d'establir els torns de
treball amb personal suficient.

Atesa la necessitat de dotar de personal el cos d'uixers de
forma immediata per poder atendre les seves tasques
adequadament al nou edifici i per cobrir les baixes produïdes al
cos d'uixers per canvi de cos funcionarial i nomenament de
viceuixer major dels membres d'aquest Sr. Miquel Tous i
Guiscafré, Sra. Catalina Nicolau i Nicolau i Sra. Pilar Jiménez i
Bestard, respectivament.

Atès que la plaça està dotada pressupostàriament.

Atès que la Sra. Mònica Pastor i Portero forma part
d'aquesta bossa de treball i que, mitjançant l'escrit RGE núm.
3233/01, de dia 24 de juliol del 2001, ha presentat la

documentació exigida per poder realitzar el corresponent
nomenament.

Atès que la Presidència i la Mesa de la cambra, en sessió de
dia 27 de juliol del 2001, aprovaren el nomenament de la Sra.
Mònica Pastor i Portero, com a funcionària interina del cos
d'uixers del Parlament de les Illes Balears.

En conseqüència, en ús de les facultats previstes als articles
4 i 15 de l'Estatut del Personal al servei del Parlament de les Illes
Balears,

RESOLC:

1. Nomenar funcionària interina del cos d'uixers del Parlament
de les Illes Balears (grup D, nivell 14) la Sra. Mònica Pastor i
Portero, amb DNI núm. 46.109.210.

2. Adscriure-la a la plaça d'uixer de l'Àrea de Comunicació i
Relacions Externes, Secció de Prot ocol i Divulgació, amb
efectes econòmics i administratius des de la data fixada a l'acta
de presa de possessió de la plaça.

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

4. Que contra aquesta resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant aquesta Presidència, en el
termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la data de la
resolució present, 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, o recurs contenciosoadministratiu, davant el Jutjat
Contenciosoadministratiu de Palma, 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.

5. Que amb efectes econòmics i administratius des de la data
fixada a l'acta de presa de possessió de la plaça, cessarà com a
administrativa del gabinet de Presidència, amb caràcter de
personal eventual.

A la seu del Parlament, a 27 de juliol del 2001.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

J)
Relativa a nomenament d'una funcionària interina del cos

d'uixers del Parlament de les Illes Balears (grup D, nivell 14).

Atès que per resolució de la Presidència de dia 2 de maig del
2001, publicada al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 92, de 4 de maig del 2001, tot  d'acord amb
l'acordat per la Mesa de la cambra, s'aprova la creació d'una
bossa de treball per cobrir interinament les places d'uixers que
per raons d'urgència es considerin necessàries.
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Atès que està previst que dia 1 de setembre entri en
funcionament el nou edifici administratiu de la cambra, situat al
carrer Palau Reial, 8, i que per tant s'han d'establir els torns de
treball amb personal suficient.

Atesa la necessitat de dotar de personal el cos d'uixers de
forma immediata per poder atendre les seves tasques
adequadament al nou edifici i per cobrir les baixes produïdes al
cos d'uixers per canvi de cos funcionarial i nomenament de
viceuixer major dels membres d'aquest Sr. Miquel Tous i
Guiscafré, Sra. Catalina Nicolau i Nicolau i Sra. Pilar Jiménez i
Bestard, respectivament.

Atès que la plaça està dotada pressupostàriament.

Atès que la Sra. Margalida Morey i Llaneras forma part
d'aquesta bossa de treball i que, mitjançant l'escrit RGE núm.
3227/01, de dia 23 de juliol del 2001, ha presentat la
documentació exigida per poder realitzar el corresponent
nomenament.

Atès que la Presidència i la Mesa de la cambra, en sessió de
dia 27 de juliol del 2001, aprovaren el nomenament de la Sra.
Margalida Morey i Llaneras, com a funcionària interina del cos
d'uixers del Parlament de les Illes Balears.

En conseqüència, en ús de les facultats previstes als articles
4 i 15 de l'Estatut del Personal al servei del Parlament de les Illes
Balears,

RESOLC:

1. Nomenar funcionària interina del cos d'uixers del Parlament
de les Illes Balears (grup D, nivell 14) la Sra. Margalida Morey
i Llaneras, amb DNI núm. 43.087.657.

2. Adscriure-la a la plaça d'uixer de l'Àrea de Comunicació i
Relacions Externes, Secció de Protocol i Divulgació, amb
efectes econòmics i administratius des de la data fixada a l'acta
de presa de possessió de la plaça.

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

4. Que contra aquesta resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant aquesta Presidència, en el
termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la data de la
resolució present, 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, o recurs contenciosoadministratiu, davant el Jutjat
Contenciosoadministratiu de Palma, 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.

A la seu del Parlament, a 27 de juliol del 2001.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez. 

Ordre de Publicació

K)
Relativa a constitució de la bossa de treball prevista en el

punt tercer de la resolució de Presidència per la qual
s'aproven les convocatòries per cobrir quatre places a la
plantilla orgànica del Parlament de les Illes Balears.

Un cop resolt definitivament el procés selectiu convocat per
cobrir tres places vacants al cos d'administratius del Parlament
de les Illes Balears i d'acord amb el punt tercer de la Resolució
de Presidència esmentada (BOPIB núm. 94, de 18 de maig
d'enguany), es constitueix la bossa de treball de referència, per
cobrir amb caràcter de funcionaris interins, les places del cos
d'administratiu (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. Les persones que
constitueixen aquesta bossa de treball són les que es
relacionen a continuació per l'ordre en què es fa:

1. Alberto N. Barceló Crespí. DNI núm. 43.100.750.
2. Catalina Verger Coll. DNI núm. 43.040.722.
3. Felip Ramis Llabrés. DNI núm. 43.040.859.
4. Alberto Soriano Rosselló. DNI núm. 43.092.184.
5. Juan Jesús Piñuela Munoz. DNI núm.79.305.148.
6. Núria Rovira Serrano. DNI núm. 43.069.795.
7. Bàrbara Pizà Mir. DNI núm. 34.069.113.
8. Rafael Serra Serra. DNI núm. 43.066.902.
9. M. Teresa Catalán Moreno. DNI núm. 42.992.492.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de juliol del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .

Ordre de Publicació

L)
Relativa a nomenament d'un administratiu del cos

d'administratius del Parlament de les Illes Balears (grup C,
nivell 19).

Atès que la Mesa de la cambra, en sessió de dia 16 de maig
del 2001, aprovà la convocatòria de proves selectives per cobrir
tres places vacants al cos d'administratius del Parlament de les
Illes Balears (del grup C i nivell de complement de destí 19),
mitjançant oposició, dues en torn de promoció interna, com a
funcionaris de carrera i una en torn lliure, com a funcionari
interí, i també aprovà la creació d'una bossa de treball per cobrir
interinitats al cos d'administratius de la cambra.

Atès que l'acord de creació d'aquesta bossa de treball es
publicà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
núm. 94, de 18 de maig del 2001.

Atès que actualment el funcionari que ocupava una de les
places d'administratiu de comissions, Sr. Jean Pierre Munar i
Arrom, està destinat, en règim de comissió de serveis, a la plaça
de Cap de Negociat de Publicacions i Transcripcions.
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Atesa la necessitat urgent de cobrir interinament la plaça
assenyalada d'administratiu de comissions.

Atès que la plaça està dotada pressupostàriament.

Atès que el Sr. Alberto N. Barceló i Crespí ha obtingut la
segona millor qualificació en el torn lliure per ocupar una plaça
d'administratiu, amb caràcter de funcionari interí.

Atès que, mitjançant l'escrit RGS núm. 6502/01, de dia 13 de
juliol del 2001, d'Oficialia Major, es comunica al Sr. Alberto N.
Barceló i Crespí, que se l'ha seleccionat per ocupar interinament
la plaça d'administratiu de comissions que ha deixat vacant el
funcionari Sr. Jean Pierre Munar i Arrom.

Atès que aquest, mitjançant l'escrit RGE núm. 3231/01, de
dia 24 de juliol del 2001, ha presentat la documentació exigida.

En conseqüència, atès el que es disposa a la resolució de
dia 16 de maig del 2001, de creació de la bossa de treball
assenyalada, i tot  d'acord amb l'aprovat a la reunió de la Mesa
de dia 27 de juliol del 2001, en ús de les facultats previstes als
articles 4 i 15 de l'Estatut del Personal al servei del Parlament de
les Illes Balears,

RESOLC:

1. Nomenar administratiu del cos d'administratius del Parlament
de les Illes Balears (grup C, nivell 19) el Sr. Alberto N. Barceló
i Crespí, amb DNI núm. 43.100.750.

2. Adscriure'l com a administratiu de comissió a l'Àrea Jurídica,
amb efectes econòmics i administratius des de la data fixada a
l'acta de presa de possessió de la plaça, mentre el funcionari Sr.
Jean Pierre Munar i Arrom ocupi en règim de comissió de
serveis la plaça de Cap de Negociat de Publicacions i
Transcripcions.

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

4. Que contra aquesta resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant aquesta Presidència, en el
termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la data de la
resolució present, 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, o recurs contenciosoadministratiu, davant el Jutjat
Contenciosoadministratiu de Palma, 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.

A la seu del Parlament, a 27 de juliol del 2001.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

M)

Relativa a creació d'una bossa de treball per a futures
necessitats de cobertura amb caràcter interí de places del cos
tècnic de gestió (grup B, nivell 24).

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, de
dia 11 de juliol del 2001, i un cop resolt definitivament el procés
selectiu convocat per cobrir una plaça vacant al cos tècnic de
gestió (BOPIB núm. 94, de 18 de maig d'enguany), es crea una
bossa de treball, per a futures necessitats de cobertura amb
caràcter interí de places del mateix cos, grup i nivell, constituïda
per les persones que es relacionen a continuació, i per l'ordre en
què es fa, les quals obtingueren en la llista definitiva d'aprovats
de la convocatòria les qualificacions que les situaven en els
llocs segon i tercer, respectivament.

1. Maria Isabel Gallardo Jover. DNI núm. 41.501.851.
2. Ángeles Bellinfante Torres. DNI núm. 43.976.785.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de juliol del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .
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