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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 348/02, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa al Pla regional de protecció del clima. (Mesa de 6 de
febrer del 2002).
Palma, a 6 de febrer del 2002.
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.
El Ple del Parlament, en sessió de dia 12 de novembre del
1996, va aprovar, per unanimitat, que el Govern de les Illes
Balears elaboràs un Pla regional de protecció del clima.

RGE núm. 387/02, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
iniciatives del Govern per tal de commemorar el tractat
d'Amiens. (Mesa de 6 de febrer del 2002).
RGE núm. 388/02, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
anul Alació de la fira "Pista d'Aventures" a Menorca. (Mesa de
6 de febrer del 2002).
RGE núm. 389/02, de l'Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya en
contra de la plaga de la processionària. (Mesa de 6 de febrer
del 2002).
RGE núm. 390/02, de l'Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mitjans
dedicats per la Conselleria de Medi Ambient a la retirada de
pins. (Mesa de 6 de febrer del 2002).
RGE núm. 391/02, de l'Hble. Diputat Sr. Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a absència
del conseller d'Educació i Cultura al Ple de dia 30 d'octubre.
(Mesa de 6 de febrer del 2002).
RGE núm. 392/02, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització
de cotxes oficials i instalAlacions públiques per a activitats
partidistes. (Mesa de 6 de febrer del 2002).

El Ple del Parlamen t, en sessió de dia 5 de maig del 1998,
insistí i aprovà novament un nou termini per a l'elaboració
d'aquest pla. En previsió d'una ratificació del protocol de Kioto
per part del Govern.

RGE núm. 393/02, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa al canvi de nom del
parc natural de Cala d'Hort per parc natural d'es Vedrans.
(Mesa de 6 de febrer del 2002).

- Quines són les actuacions derivades per les distintes
iniciatives aprovades per aquest Parlament en aquest sentit?, i
si és el cas, en quin punt d'elaboració es troben?

RGE núm. 394/02, de l'Hble. Diputat Sr. Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pediatres a
l'Hospital públic de Menorca. (Mesa de 6 de febrer del 2002).

Palma, a 31 de gener del 2002.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

RGE núm. 395/02, de l'Hble. Diputat Sr. Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficina de
seguretat alimentària. (Mesa de 6 de febrer del 2002).
RGE núm. 396/02, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
oferta ilAlegal. (Mesa de 6 de febrer del 2002).

3.11. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 397/02, de l'Hble. Diputat Sr. Salvador Cànoves
i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou pla
estatal d'habitatges. (Mesa de 6 de febrer del 2002).
Palma, a 6 de febrer del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

RGE núm. 349/02, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Buades i
Beltran,del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reconeixement
i regulació legal del dret de les dones a un part natural. (Mesa
de 6 de febrer del 2002).
RGE núm. 385/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
publicitat institucional de la Conselleria de Salut i Consum.
(Mesa de 6 de febrer del 2002).
RGE núm. 386/02, de l'Hble. Diputad a Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
publicitat institucional "Més Salut". (Mesa de 6 de febrer del
2002).

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 oral davant Ple.
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Quan pensa, la Conselleria de Salut i Consum, que pugui
estar reconegut i regulat legalment el dret de les dones a un part
natural?
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Quines són les veritables raons per les quals elGovern de les
Illes Balears ha decidit suspendre la fira "Pista d'Aventures" a
Menorca?

Palma, a 4 de febrer del 2002.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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 oral davant Ple.

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.

Quin és el cost de la publicitat "Més Salut" realitzada per la
Conselleria de Salut i Consum els primers dies del mes de gener
d'enguany?

Quina campanya ha dissenyat el Govern de les Illes Balears
en contra de la plaga de la processionària?
Palma, a 5 de febrer del 2002.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

Palma, a 28 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
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 oral davant Ple.
Quins beneficis per als ciutadans ha perseguit la campanya
de publicitat "Més Salut", realitzada els primers dies de gener
d'enguany per la Conselleria de Salut i Consum?

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.
Quins mitjans dedica la Conselleria de Medi Ambient a la
retirada de pins caiguts per causa del temporal dels passats 10
i 11 de novembre del 2001?
Palma, a 5 de febrer del 2002.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

Palma, a 28 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines iniciatives pensa emprendre el Govern de les Illes
Balears per tal de commemorar el bicentenari del Tractat
d'Amiens?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Per quins motius no va assistir l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura al Ple del passat 30 d'octubre del 2001?
Palma, a 13 de desembre del 2001.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

Palma, a 5 de febrer del 2002.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
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Considera adequada la utilització de cotxes oficials i
instalAlacions públiques per desenvolupar activitats estrictament
partidistes i que res no tenen a veure amb l'activitat pròpia del
Govern?
Palma, a 18 de gener del 2002.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines actuacions executives du a terme la Conselleria de
Turisme contra l'oferta ilAlegal de places hoteleres?

J)
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 Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Per quin motiu la Conselleria de Medi Ambient no ha
contestat la solAlicitud de documentació escrita, formulada el 18
de maig del 2001, referent a l'informe fet per l'Institut d'Estudis
Eivissencs relatiu al canvi de nom del parc natural de Cala
d'Hort per parc natural d'Es Vedrans?
Palma, a 19 d'octubre del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

Palma, a 6 de febrer del 2002.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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 conseller d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració li mereix al conseller d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports el nou Pla estatal d'Habitatge?
Palma, a 6 de febrer del 2002.
El diputat:
Salvador Cànoves i Rotger.

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 a la consellera de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Atesa la manca de pediatres a l'Hospital públic de Menorca,
pensa la Conselleria de Salut i Consum prendre qualque mesura
al respecte?
Palma, a 6 de febrer del 2002.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 a la consellera de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 3996/01, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. José María González i Ortea, relativa a despeses
de publicitat efectuades per la Conselleria d'Educació i
Cultura durant l'any 2000. (BOPIB núm. 115 de 7 de novembre
del 2001).
La despesa de publicitat de la Conselleria d'Educació i
Cultura en anuncis diversos, a càrrec de l'expedient general del
Govern per la gestió de la publicitat adjudicat a l'agència
Mediterránea de Publicidad el 15 de març del 2000, va ser, fins
al 31 de desembre del 2000, de 49.342.067 pessetes.
A més, la Direcció General de Política Lingüística ha fet una
despesa de 2.995.205 pessetes en publicitat diversa.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Quan té previst la Conselleria de Salut i Consum la posada
en marxa de l'oficina de seguretat alimentària?

Ordre de Publicació
Palma, a 6 de febrer del 2002.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

B)
A la Pregunta RGE núm. 3997/01, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. José María González i Ortea, relativa a despeses
de publicitat efectuades per la Conselleria d'Educació i
Cultura durant l'any 2001. (BOPIB núm. 115 de 7 de novembre
del 2001).
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La despesa de publicitat de la Conselleria d'Educació i
Cultura en anuncis diversos a càrrec de l'expedient general del
Govern per la gestió de la publicitat adjudicat a l'agència
Mediterranea de Publicidad el de març del 2000, va ser, des de
l'1 de gener fins al 31 d'octubre del 2001, de 45.866.871
pessetes.
A més, la Direcció General de Política Lingüística ha fet una
despesa d'1.026.461 pessetes en publicitat diversa.
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8.- Planificació, promoció i dinamització de l'ús social de la
llengua catalana. Complir l'article 33 del títol IV de la Llei
3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes
Balears, que diu que els poders públics de la comunitat
autònoma adoptaran les mesures pertinents i proveiran els
mitjans necessaris per al coneixement i ús de la llengua catalana
en tots els àmbits i les activitats de la vida social. Import:
94.990.905 pessetes.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

C)

D)

A la Pregunta RGE núm. 4032/01, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. José María González i Ortea, relativa a despeses
d'inversions immaterials efectuades per la Conselleria
d'Educació i Cultura durant l'any 2000. (BOPIB núm. 115 de
7 de novembre del 2001).

A la Pregunta RGE núm. 4033/01, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. José María González i Ortea, relativa a despeses
d e inversions immaterials efectuades per la Conselleria
d'Educació i Cultura durant l'any 2001. (BOPIB núm. 115 de
7 de novembre del 2001).

1.- Projecte d'inversió de promoció de la cultura i projecció
exterior. Objectiu: Incrementar les activitats i manifestacions
artístiques i culturals amb l'objectiu de promocionar i difondre
la cultura de les Illes Balears i donar suport als productors
culturals illencs pel que fa a la seva projecció cap a l'exterior.
Fomentar els intercanvis culturals i realitzar i coordinar les
activitats i els programes de promoció de la nostra cultura a les
illes, entre illes i a l'exterior. Quantia: 47.800.000 pessetes.

1.- Projecte d'inversió de promoció de la cultura i projecció
exterior. Objectiu: Incrementar les activitats i manifestacions
artístiques i culturals amb l'objectiu de promocionar i difondre
la cultura de les Illes Balears i donar suport als productors
culturals illencs pel que fa a la seva projecció cap a l'exterior.
Fomentar els intercanvis culturals i realitzar i coordinar les
activitats i els programes de promoció de la nostra cultura a les
illes, entre illes i a l'exterior. Quantia: 47.800.000 pessetes.

2.- Projecte d'inversió d'exposicions. Objectiu: La
programació d'exposicions de la Conselleria d'Educació i
Cultura per a l'any 2000 recull diverses facetes de les arts a les
Balears, itineràncies i colAlaboracions amb altres institucions,
presentades a diversos espais. Quantia: 30.000.000 de pessetes.

2.- Projecte d'inversió d'exposicions. Objectiu: La
programació d'exposicions de la Conselleria d'Educació i
Cultura per a l'any 2001 recull diverses facetes de les arts a les
Balears, itineràncies i colAlaboracions amb altres institucions,
presentades a diversos espais. Quantia: 34.000.000 de pessetes.

3.- Projecte d'inversió "Viu la cultura". Objectiu: Un dels
objectius de la Direcció General de Cultura és iniciar els infants,
des de l'aula de primària fins a finalitzar secundària, al món de
la cultura. En aquest sent it, s'ha programat i iniciat una sèrie
d'activitats encaminades a dur a terme aquests propòsits.
Quantia: 25.000.000 de pessetes.

3.- Projecte d'inversió "Viu la cultura". Objectiu: Un dels
objectius de la Direcció General de Cultura és iniciar els infants,
des de l'aula de primària fins a finalitzar secundària, al món de
la cultura. En aquest sentit, s'ha programat i iniciat una sèrie
d'activitats encaminades a dur a terme aquests propòsits.
Quantia: 15.000.000 de pessetes.

4.- Junta Avaluadora de Català. L'objecte d'aquest projecte
d'inversió va ser realitzar durant l'any 2000 dues convocatòries
d 'exàmens per a l'obtenció dels certificats oficials d e
coneixements de català. Import: 35.500.000 pessetes.

4.- Foment i avaluació de coneixements de català. Accions
de foment de l'aprenentatge i de la investigació de la llengua
catalana i realització, durant l'any 2001, de dues convocatòries
ordinàries d'exàmens ide dues convocatòries extraordinàries per
a l'obtenció dels certificats oficials de coneixements de català de
la Junta Avaluadora de Català. Import: 65.000.000 de pessetes.

5.- Oficina d'informació per a la defensa dels drets
lingüístics. Despeses derivades del funcionament de l'oficina,
import: 2.100.000 pessetes.
6.- Normalització lingüística i assessorament en l'àmbit
oficial i administratiu. Aconseguir la coordinació, en matèria de
normalització lingüística iassessorament,de les administracions
local, insular i autonòmica tant pel que fa a la normalització de
la documentació com pel que fa a les eines legals i als diversos
recursos perquè tota l'Administració pública funcioni a la
pràctica i de manera habitual en català. Import: 64.400.000
pessetes.
7.- Difusió de l'ús del català en els mitjans de comunicació
social. Incrementar l'ús del català en els mitjans de comunicació
escrits, en la ràdio i en la televisió, i a través de les autopistes de
la informació, i fomentar el cinema en català i d o b l a t o
subtitulat en català. Import: 69.050.000 pessetes.

5.- Difusió i foment de l'ús de la llengua catalana.
Compliment de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització
lingüística a les Illes Balears, especialment pel que fa a l'àmbit
oficial i administratiu (títol I), als mitjans de comunicació social
(títol III) i a la funció normalitzadora dels poders públics (títol
IV). Import: 191.911.946 pessetes.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 4388/01, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a entitats
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sense ànim de lucre que han rebut subvencions per activitats de
formació. (BOPIB núm. 118 de 23 de novembre del 2001).
Subvencions any 2000
- Organització sindical STEI, 4.206.500 PTA.
- Organització sindical FE CC.OO., 885.000 PTA.
- Organització sindical ANPE, 2.369.000 PTA.
- FERE, 1.260.000 PTA.
- SAIS, 836.250 PTA.
- ColAlegi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i
Ciències de Balears, 912.749 PTA.
- Delegació Diocesana d'Ensenyament de Mallorca, 705.000
PTA.
- FEAE, 80.000 PTA.
- ACENEB, 213.000 PTA.
- Fundació ECCA, 100.000 PTA.
Total: 13.999.991 PTA.
Subvencions any 2001
- FERE Illes Balears, 1.344.600 PTA.
- Fundació ECCA, 271.700 PTA.
- Gaspar Hausser, 139.855 PTA.
- FEAPS Balears, 585.150 PTA.
- ColAlegi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i
Lletres i en Ciències, 437.400 PTA.
- Associació Educativa de les Illes, 210.000 PTA.
Total: 2.988.705 PTA.
Convenis de col A laboració any 2001
- Organització sindical STEI, 4.473.000 PTA.
- Organització sindical FE CC.OO., 1.665.000 PTA.
- Organització sindical FETE UGT, 1.489.500 PTA.
- Organització sindical ANPE: 1.372.500 PTA.
- Delegació Diocesana de Mallorca, 700.000 PTA.
- Delegació Diocesana d'Eivissa i Formentera, 300.000 PTA.
Total: 10.000.000 PTA.

Any 2000
- Iniciativa comunitària ocupació i recursos humans
"Empleo Youthsart 1999", 1.697351 PTA.
- Iniciativa comunitària ocupació i recursos humans "ADAP
1999", 23.027.596 PTA.
- Altres programes comunitaris, 55.091.740 PTA.
- Accions cofinançades per l'FSE objectiu 3, període 19992000, 132.956.651 PTA.
- Accions cofinançades per l'FSE objectiu 3, període 20002001, 1.468.085.766 PTA.
- Iniciativa comunitària ocupació i recursos humans
"Empleo Integra 1999", 33.642.884 PTA.
- Accions de l'objectiu 2 de l'FSE, període 1999-2000,
54.668.672 PTA.
- Accions de l'objectiu 5 de l'FSE període 1999-2000,
292.725.148 PTA.
Anys 2001
- Divulgació pública dels nous serveis de la Conselleria de
Treball i Formació, 4.932.385 PTA.
- Suport a la comissió territorial de la Inspecció de Treball
i de la Seguretat Social, 8.970.857 PTA.
- Accions cofinançades per l'FSE objectiu 3, període 20002006, 1.871.869.538 PTA.
- Romanents dels projectes d'inversió iniciativa comunitària
ocupació i recursos humans, "ADAP y Empleo Integra 1999";
accions cofinançades per l'FSE objectius 2, 3 i 5, període 19992000; i altres programes comunitaris, 247.234.381 PTA.
- Informació, orientació i formació als agents socials en
prevenció de riscs laborals, 56.763.460 PTA.
Palma, 7 de gener del 2002.
El conseller de Treball i Formació:
Eberhard Grosske i Fiol.
Ordre de Publicació
H)

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

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 5068/01, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Guillem Camps i Coll, relativa a actuacions en
relació amb la imatge corporativa. (BOPIB núm. 122 de 14 de
desembre del 2001).
La Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes
Balears no ha dut a terme cap actuació en relació amb la imatge
corporativa i que suposi una despesa realitzada.
Palma, 9 de gener del 2002.
El conseller de Treball i Formació:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 5069/01, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Guillem Camps i Coll, relativa a inversions
immaterials. (BOPIB núm. 122 de 14 de desembre del 2001).

A la Pregunta RGE núm. 5070/01, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Guillem Camps i Coll, relativa a estudis i treballs
tècnics. (BOPIB núm. 122 de 14 de desembre del 2001).
Any 2000
- Estudi de reforma de la Conselleria de Treball i Formació,
316.120 PTA.
- Estudi de reforma de la Conselleria de Treball i Formació,
316.120 PTA.
- Estudi d'avantprojecte de Llei de cooperatives, 812.000
PTA.
- Disseny del Pla director de posada en marxa de dispositius
de suport a l'economia social, 1.950.000 PTA.
- Seguiment d'expedients d'accidents de treball (Pla xoc
sinistralitat laboral), 1.450.000 PTA.
- Visites a empreses d'elevada sinistralitat (Pla xoc
sinistralitat laboral), 1.250.000 PTA.
- Visites a empreses d'elevada sinistralitat (Pla xoc
sinistralitat laboral), 1.250.000 PTA.
- Visites a empreses d'elevada sinistralitat (Pla xoc
sinistralitat laboral), 1.250.000 PTA.
Any 2001
- Desenvolupament delprojecte "Illes emprenedores per a la
igualtat" EQUAL, 4.700.000 PTA.
- Realització del seguiment i elaboració de propostes
d'execució del Pacte per a l'Ocupació, 10.000.000 PTA.
- Elaboració d'un pla estratègic de salut laboral de les Illes
Balears, 29.785.781 PTA.
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- Revisió de memòries econòmiques de diverses accions
formatives, 4.750.000 PTA.
- Desenvolupament i implantació d'un sistema informàtic per
a la gestió d'accions formatives de la D.G. de Formació,
2.761.600 PTA.
- Recopilació, sistematització i difusió de dades
econòmiques i laborals de l'economia social a les Illes Balears,
1.900.000 PTA.
- Elaboració d'un projecte i estudi de viabilitat per a la
creació d'una escola d'economia social i solidària, 800.000 PTA.
- Elaboració d'un projecte sobre creació d'una xarxa social
per la posada en marxa de dispositius d'inserció laboral de
colAlectius en situació d'exclusió social, 2.000.000 PTA.
- Elaboració d'un projecte de coordinació idesenvolupament
d'iniciatives d'inserció sociolaboral vincu lades a activitats
mediambientals i de recuperació i comercialització de productes
usats, 2.000.000 PTA.
- Informe sobre la situació dels efectes de la globalització de
les Illes Balears, 650.000 PTA.
- Assistència, acompanyament i tutorització de la reflexió
conjunta de les conselleries d'Educació i Cultura i Treball i
Formació sobre la formació i educació de les persones adultes,
1.900.000 PTA.
- Mecanització de fitxes "obertures de centres", anys 20002001, 1.300.000 PTA.
- Elaboració d'una proposta tècnica i econòmica que permeti
un procés adequat d'incorporació al nou lloc de feina de les
persones amb discapacitat, 800.000 PTA.
- Programa d'identitat corporativa SOIB, 1.980.000 PTA.
- Programa d'identitat corporativa SOIB, 712.000 PTA.
- Microdades de les enquestes de població activa el 2n.
trimestre del 1999 i del 2000, 356.445 PTA.
- Realització de l'estratègia de comunicació de la Conselleria
de Treball i Formació, 1.850.000 PTA.
- Planificació i execució del Pacte per a l'Ocupació,
1.800.000 PTA.
- Base documental de prevenció de riscs laborals, 1.500.000
PTA.
- Disseny, desenvolupament d'aplicació del registre de fulls
d'avís previ i inspeccions, 1.600.000 PTA.
- Servei d'anàlisis d'aplicacions: enquesta de sinistralitat,
prevenció i informes d'accident, 2.000.000 PTA.
- Diagnosi de la situació del sis tema de gestió de la
prevenció al Port de Palma, 750.000 PTA.
- Arxius de l'informe de la formació professional
ocupacional, 1.988.999 PTA.
- Gestió de la transnacionalitat,transregionalitat per a quatre
propostes emmarcades dins la iniciativa EQUAL anomenada
"Illes emprenedores per a la igualtat", 1.965.000 PTA.
- Projecte d'aproximació al concepte d'un centre nacional de
formació de la mar, 493.000 PTA.
- Adaptació PGASO.4 (organització central i clients) i
incorporació sistema multilingüe, 1.735.360 PTA.
- Adaptació PGASO.4 (organització central i clients).
Programa per a l'atenció social ocupacional (gestió d'accions
d'orientació professional), 1.972.000 PTA.
- Seguiment del pla d'acció sinistralitat i salut laboral,
1.900.000 PTA.
- Assessorament tècnic en matèria de cooperatives de treball
associat, 2.000.000 PTA.
- Estudi relatiu al grau d'execució a Balears de les mesures
alternatives a treballadors discapacitats, 1.950.000 PTA.
- Estudi sobre ocupació i qualitat al mercat de treball balear,
1.950.000 PTA.
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- Estudi sobre l'aplicació a empreses de la quota de reserva,
programes de suport a la inserció laboral i mesures alternatives
previstes al RD 27/2000, 1.950.000 PTA.
- Difusió a empreses sobre previsions legals de la quota de
reserva, programes de suport a la inserció laboral i mesures
alternatives previstes al RD 27/2000, 1.950.000 PTA.
- Elaboració d'un informe de proposta de creació d'un centre
per al desenvolupament de l'economia social i solidària de les
Illes Balears, 1.990.000 PTA.
- Assistència tècnica per a la realització del pla de qualitat
de la D.G. de Formació, 1.980.000 PTA.
- Assis t ència tècnica per a la realització del pla de treball
orientat a incrementar l'eficàcia de l'Institut de Salut Laboral,
1.300.000 PTA.
- Dotació d'un traductor al Servei d'Atenció a l'immigrant,
rus/castellà/anglès, 750.000 PTA.
- Administració i tutorització del curs de formació on line
(Sistema WIT), 1.489.800 PTA.
- Traducció de material de reunions, 475.000 PTA.
- Estudi sobre condicions de vida dels immigrants, 500.000
PTA.
Palma, 21 de desembre del 2001.
El conseller de Treball i Formació:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 5071/01, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Guillem Camps i Coll, relativa a programes
contractats durant els anys 2000 i 2001 amb la CAEB. (BOPIB
núm. 122 de 14 de desembre del 2001).
Durant els anys 2000 i 2001 s'ha signat el contracte
programa per a l'execució d'actuacions de formació professional
ocupacional amb la CAEB, en el marc del Pla Enllaç pel
període 2000-2003.
Palma, 8 de gener del 2002.
El conseller de Treball i Formació:
Eberhard Grosske i Fiol.
Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 5072/01, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Guillem Camps i Coll, relativa a programes
contractats durant els anys 2000 i 2001 amb la PIME Balears.
(BOPIB núm. 122 de 14 de desembre del 2001).
Durant els anys 2000 i 2001 s'ha signat el contracte
programa per a l'execució d'actuacions de formació professional
ocupacional amb la PIME Balears, en el marc del Pla Enllaç pel
període 2000-2003.
Palma, 8 de gener del 2002.
El conseller de Treball i Formació:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 5073/01, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Guillem Camps i Coll, relativa a programes
contractats durant els anys 2000 i 2001 amb l'UGT. (BOPIB
núm. 122 de 14 de desembre del 2001).
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Durant els anys 2000 i 2001 s'ha signat el contracte
programa per a l'execució d'actuacions de formació professional
ocupacional amb l'UGT, en el marc del Pla Enllaç pel període
2000-2003.
Palma, 8 de gener del 2002.
El conseller de Treball i Formació:
Eberhard Grosske i Fiol.
Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 5074/01, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Guillem Camps i Coll, relativa a programes
contractats durant els anys 2000 i 2001 amb CC.OO. (BOPIB
núm. 122 de 14 de desembre del 2001).

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 5144/01, presentada per l'Hble.
Diputada Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a personal
del Complex Hospitalari de Mallorca que ha passat a
l'Hospital de Son Llàtzer. (BOPIB núm. 124 de 21 de desembre
del 2001).
A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Durant els anys 2000 i 2001 s'ha signat el contracte
programa per a l'execució d'actuacions de formació professional
ocupacional amb CC.OO., en el marc del Pla Enllaç pel període
2000-2003.
Palma, 8 de gener del 2002.
El conseller de Treball i Formació:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 5075/01, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Guillem Camps i Coll, relativa a actuacions
realitzades en relació al Pla d'accions normatives pròpies.
(BOPIB núm. 122 de 14 de desembre del 2001).
El pla d'actuacions de l'objectiu 3, 2000-2006, estableix les
accions de desenvolupament dels recursos humans a les Illes
Balears.
Dins aquest pla s'estableix l'execució d'actuacions per un
import total de 470.617.000 euros, dels quals 71.038.944 són
cofinançats per la Unió Europea mitjançant el programa
operatiu de l'objectiu 3 del Fons Social Europeu.
Les actuacions cofinançades s'estructures en 9 eixos:
1.- Inserció i reinserció ocupacional dels desocupats.
2.- Reforç de la capacitat empresarial.
3.- Reforç de l'estabilitat laboral.
4.- Reforç de l'educació tècnica professional.
5.- Reforç de potencial humà en investigació, ciència i
tecnologia.
6.- Participació de les dones en el mercat laboral.
7.- Integració en el mercat de treball de les persones amb
dificultats especials.
8.- Foment i suport a les iniciatives de desenvolupament local.
9.- Assistència tècnica.
El pressupost a executar dins el pla de l'objectiu 3 és de
54.771.000 euros per a l'any 2000, i de 58.296.000 euros dins
l'any 2001, i dins el programa operatiu és de 9.968.000 euros per
a l'any 2000 i de 10.169.509 euros per a l'any 2001.
A continuació s'adjunten les accions adjudicades dins
aquests dos anys, amb el pressupost corresponent.
Palma, 7 de gener del 2002.
El conseller de Treball i Formació:
Eberhard Grosske i Fiol.

Palma, 15 de gener del 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 5145/01, presentada per l'Hble.
Diputada Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a convenis
per a la construcció de nous centres de salut. (BOPIB núm.
124 de 21 de desembre del 2001).
- Ajuntament de Marratxí. Data de firma del conveni,
22/11/2000. Data prevista per al final d'obra, març del 2003.
- Ajuntament de Sineu. Data de firma del conveni,
14/12/2000. Data prevista per al final d'obra, març del 2003.
- Ajuntament de Sóller. Data de firma del conveni,
20/12/2001. Data prevista per al final d'obra, abril del 2003.
Nota important: En referència a la data prevista per a
l'acabament de cada obra, es fa constar que, com que la
contractació i el seguiment d'aquestes depenen dels diferents
ajuntaments, la data que s'indica s'obté del càlcul del plec de
condicions i posterior firma del contracte d'adjudicació amb
l'empresaconstructora, per la qual cosa qualsevolretard no serà
imputable a la Secció de Convenis i Inversions en Centres de
Salut de la conselleria.
Palma, 15 de gener del 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 5146/01, presentada per l'Hble.
Diputada Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a convenis
signats per a la reforma o ampliació de centres de salu t .
(BOPIB núm. 124 de 21 de desembre del 2001).
Ajuntament de Vilafranca de Bonany. Data de firma del
conveni, 27/12/2000. Data prevista per al final d'obra, octubre
del 2002.
Nota important: En referència a la data prevista per a
l'acabament de cada obra, es fa constar que, com que la
contractació i el seguiment d'aquestes depenen dels diferents
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ajuntaments, la data que s'indica s'obté del càlcul del plec de
condicions i posterior firma del contracte d'adjudicació amb
l'empresa constructora, per la qual cosa qualsevol retard no serà
imputable a la Secció de Convenis i Inversions en Centres de
Salut de la conselleria.
Palma, 15 de gener del 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
Q)

- Ajuntament de Palmanyola. Data de firma del conveni,
20/12/2001. Data prevista per al final d'obra, octubre del 2002.
- Ajuntament d'Es Migjorn Gran. Data de firma del conveni,
20/12/2001. Data prevista per al final d'obra, abril del 2003.
Nota important: En referència a la data previs t a p e r a
l'acabament de cada obra, es fa constar que, com que la
contractació i el seguiment d'aquestes depenen dels diferents
ajuntaments, la data que s'indica s'obté del càlcul del plec de
condicions i posterior firma del contracte d'adjudicació amb
l'empresa constructora, per la qual cosa qualsevolretard no serà
imputable a la Secció de Convenis i Inversions en Centres de
Salut de la conselleria.

A la Pregunta RGE núm. 5147/01, presentada per l'Hble.
Diputada Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a convenis
signats per a la construcció, reforma o ampliació d'unitats
bàsiques de salut. (BOPIB núm. 124 de 21 de desembre del
2001).
- Ajuntament de Lloseta. Data de firma del conveni,
19/04/2000. Data prevista per al final d'obra, setembre del 2001.
- Ajuntament de Algaida. Data de firma del conveni,
15/06/2000. Data prevista per al final d'obra, gener del 2002.
- Ajuntament de Santa Eugènia. Data de firma del conveni,
15/06/2000. Data prevista per al final d'obra, juliol del 2001.
- Ajuntament de Petra. Data de firma del conveni,
7/07/2000. Data prevista per al final d'obra, març del 2002.
- Ajuntament de Sant Llorenç. Data de firma del conveni,
31/07/2000. Data prevista per al final d'obra, setembre del 2001.
- Ajuntament d'Es Mercadal. Data de firma del conveni,
27/09/2000. Data prevista per al final d'obra: Conven i
denunciat; firmat un nou protocol l'11/12/2001.
- Ajuntament de Sant Joan. Data de firma del conveni,
27/10/2000. Data prevista per al final d'obra, febrer del 2002.
- Ajuntament d'Es Castell. Data de firma del conveni,
3/11/2000. Data prevista per al final d'obra: Conveni denunciat;
firmat un nou protocol el 19/11/2001.
- Ajuntament de Banyalbufar. Data de firma del conveni,
27/11/2000. Data prevista per al final d'obra, agost del 2002.
- Ajuntament de Porreres. Data de firma del conveni,
14/12/2000. Data prevista per al final d'obra, juliol del 2002.
- Ajuntament de Santa Maria. Data de firma del conveni,
27/12/2000. Data prevista per al final d'obra, novembre del
2002.
- Ajuntament d'Algaida. Data de firma del conveni,
27/12/2000. Data prevista per al final d'obra, novembre del
2002.
- Ajuntament de Sencelles. Data de firma del conveni,
27/12/2000. Data prevista per al final d'obra, agost del 2002.
- Ajuntament de Muro. Data de firma del conveni,
28/12/2000. Data prevista per al final d'obra, març del 2002.
- Ajuntament de Formentera. Data de firma del conveni,
7/05/2001. Data prevista per al final d'obra, febrer del 2003.
- Ajuntament de Costitx. Data de firma del conveni,
21/06/2001. Data prevista per al final d'obra, abril del 2002.
- Ajuntament de Puigpunyent. Data de firma del conveni,
6/07/2001. Data prevista per al final d'obra, agost del 2002.
- Ajuntament de Selva (Addenda con v. 6/04/98). Data de
firma del conveni, 31/07/2001. Data prevista per al final d'obra,
juny del 2002.
- Ajuntament de Ferreries. Data de firma del conveni,
20/12/2001. Data prevista per al final d'obra, abril del 2003.
- Ajuntament de Consell. Data de firma del conveni,
20/12/2001. Data prevista per al final d'obra, desembre del
2002.
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Palma, 15 de gener del 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 5148/01, presentada per l'Hble.
Diputada Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
calendari previst per a l'inici de construcció del psicopediàtric.
(BOPIB núm. 124 de 21 de desembre del 2001).
El projecte ja ha estat aprovat i presentat públicament dins
el mes de desembre passat. Dins els mesos de gener i febrer
s'estan redistribuint els pacients de la "Casa Gran" i "Sant
Josep", futur centre psicogeriàtric.
Una vegada siguin concedides les autoritzacions escaients,
s'iniciaran les obres, cosa que esperam que succeeixi dins elmes
de març.
Les obres tendran una durada aproximada de 12 mesos.
Palma, 15 de gener del 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 47/02, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Joan Buades i Beltran, relativa a convocatòria
anual de la Conselleria de Treball i Formació per a l'any 2001,
de 28 de maig del 2001. (BOPIB núm. 126 de 18 de gener del
2002).
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)
Correcció d'errates de la Llei 14/2000, de 12 de desembre,
d'ordenació territorial.
Havent estat observats errors de transcripció en el text de
la llei de referència, publicada al BOPIB núm. 75, de 22 de
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desembre del 2000, i assabentades la Mesa i la Junta de
Portaveus, en sengles sessions dels dies 16 i 30 de gener del
2002, respectivament, s'ordena la publicació de les
correccions següents:
Allà on l'article 13.2.b) de la versió catalana de la Llei
14/2000, de 12 de desembre, d'ordenació territorial, diu
"L'aprovació inicial correspon a la conselleria competent en
matèria d'ordenació territorial",ha de dir "L'aprovació inicial
correspon al Consell de Govern, una vegada consultades les
conselleries afectades pel pla."
Allà on l'article 17.2.b) de la versió castellana de la Llei
14/2000, de 12 de desembre, d'ordenació territorial, diu "Con la
aprobación inicial se abrirá un plazo de información pública
no inferior a quince días para formular alegaciones, ...", ha de
dir "Con la aprobación inicial se abrirá un plazo de
información pública no inferior a veinte días para formular
alegaciones, ..."
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de febrer del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Convocatòria per cobrir dues places de Lletrat/ada, per
concurs-oposició, amb caràcter de funcionari de carrera al
servei del Parlament de les Illes Balears.

- No trobar-se inhabilitat ni suspès per a l’exercici de les
funcions públiques i no haver estat separat del servei d’una
administració pública.
- Estar en possessió de la capacitat física necessària per a
l’exercici de les funcions corresponents a la plaça de
lletrat/ada.
- Posseir el títol de llicenciat en dret.
Aquestes condicions s’acreditaran de la manera prevista a la
Base Vuitena.
Base tercera: sol A licituds i pagament de drets
Els qui desitgin prendre part en el concurs-oposició hauran
de presentar la corresponent solAlicitud, en forma d’instància,
seg ons el model oficial que figura l’Annex I de la present
convocatòria, en la qual s’haurà de fer constar el següent: el
nom i llinatges, l’edat, el DNI, el domicili i el telèfon. I hauran
de manifestar, en declaració jurada, que reuneixen totes i
cadascuna de les condicions establertes en la base segona de la
present convocatòria.
Les solAlicituds es dirigiran al Molt Honorable Sr. President
del Parlament de les Illes Balears, c/ Palau Reial, núm. 16, i
s’hauran de presentar en el Registre General del Parlament en
dies i hores hàbils, en un termini que finalitzarà als vint dies
naturals comptadors a partir de l’endemà del dia de la publicació
de la present convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.

Bases per a la provisió, per concurs-oposició i amb
caràcter de funcionari de carrera, de dues places de
Lletrat/ada al servei del Parlament de les Illes Balears

A la instància s’haurà adjuntar el rebut acreditatiu d’haver
abonat la quantitat de tres mil pessetes, en concepte de drets
d’examen, a la Caixa de Balears “Sa Nostra”, al núm. de compte
corrent 077889873, agència 099, (2051-0099-85-0077889873).

Base primera: normes generals

Base quarta: admissió de candidats

És objecte de la present convocatòria la provisió, per
concurs-oposició i amb caràcter de funcionari de carrera, de
dues places de Lletrat/ada del Parlament de les Illes Balears.

Acabat el termini de presentació d’instàncies, el President
del Parlament aprovarà la llista provisional d’admesos i
exclosos, la qual es farà pública en el Butlletí Oficial d e l
Parlament de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de la
institució.

El nomenament atorgarà als designats el caràcter de
funcionaris de carrera des de la data de la seva presa de
possessió.
Les places estan dotades amb les retribucions que
corresponguin al Grup A (nivell 30) de l’actual classificació de
llocs de treball de la plantilla orgànica del personal del
Parlament de les Illes Balears.
La prestació de serveis s’efectuarà en règim de dedicació
exclusiva.
Base segona: condicions que han de reunir els candidats
Per prendre part en l’oposició és necessari que, en el dia que
finalitzi el termini de presentació de solAlicituds, l’aspirant
reuneixi els següents requisits:
- Ésser de nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països
de la Unió Europea.
- Tenir 18 anys complerts.

Els interessats podran interposar, en el termini de tres dies
comptadors a partir del dia següent al de la publicació de la
llista en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears,
les reclamacions que considerin oportunes contra la llista
provisional esmentada.
Les reclamacions que presentin els interessats seran resoltes
per la Mesa del Parlament.
Transcorregut el termini per a les reclamacions i, si n’és el
cas, un cop resoltes aquestes, el President del Parlament
aprovarà la llista definitiva d’admesos i exclosos, que es
publicarà en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears i a l’esmentat tauler d’anuncis de la institució.
Base cinquena: composició, constitució i funcions del
Tribunal qualificador
El Tribunal qualificador serà integrat pels membres
següents:
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President:
- Titular: el Molt Hble. Sr. President del Parlament de les
Illes Balears; suplent: el membre de la Mesa en qui delegui.
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llenguatge administratiu; totes aquestes puntuacions són
acumulables.
b) Cursos, conferències, publicacions o similars, fins a un
màxim de 5 punts.

Vocals:
- Titular: el Vicepresident Primer de la Mesa del Parlament
de les Illes Balears; suplent: la Vicepresidenta Segona de la
Mesa del Parlament de les Illes Balears.
- Titular: Un/a Lletrat/ada del Parlament de Catalunya;
suplent: un/a Lletrat/ada de les Corts Valencianes.
- Titular: el catedràtic de Dret Constitucional de la
Universitat de les Illes Balears; suplent: un/a professor/a
titular de Dret Constitucional de la mateixa Universitat.
- Titular: el Lletrat-Oficial Major del Parlament; suple n t :
l’Interventor del Parlament de les Illes Balears.
- Titular: un representant del personal del Parlament
designat per la Junta de Personal, que tengui una titulació
acadèmica igual o superior al de les places convocades;
suplent: un altre representant designat per la Junta de
Personal amb el mateix requisit de titulació acadèmica.
- Secretari: un Lletrat del Parlament de les Illes Balears;
suplent: la cap del Servei
d’Assistència Tècnica
Parlamentària.
Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir,
i notificar-ho al president del Tribunal, quan es donin les
circumstàncies previstes en l’article 28 de la Llei 30/1992, de 27
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
El tribunal qualificador haurà de constituir-se amb la
presència de la majoria absoluta dels seus membres, i hi serà
necessària la del president i secretari, o qui els substitueixi,
respectivament. Les seves resolucions s’adoptaran per majoria
de vots.
Els dubtes o reclamacions que puguin originar-se en la
interpretació i aplicació de les bases de la present convocatòria,
així com en el que ha de fer-se en els casos no prevists, seran
resolts pel Tribunal.
El Tribunal qualificador podrà disposar la incorporació als
seus treballs d’assessors especialistes per a aquelles proves en
què resulti necessari de fer-ho. Els assessors es limitaran a
prestar la seva colAlaboració al tribunal i hi tindran veu, però no
vot.
El secretari del Tribunal estendrà acta de totes les reunions
del Tribunal qualificador, les quals s’annexaran a l’expedient.
B ase sisena: desenvolupament i qualificació del concur s oposició
1. La fase de concurs tindrà una puntuació global de 25 punts.
La valoració dels mèrits es farà segons el següent barem:
a) Coneixements de català: fins a 5 punts, de la manera
següent: 3 punts pels coneixements de català de nivell
superior; i 2 punts per l’acreditació de coneixements de

c) Experiència professional al servei de les Corts Generals
o assemblees legislatives de les comunitats autònomes,fins
a un màxim de 15 punts; a raó de 0.5 punts per cada mes
treballat en elles.
2. La fase d’oposició tindrà una puntuació global de 75 punts,
i consistirà en la realització de tres exercicis escrits: un exercici
de català, un exercici teòric i un exercici pràctic. El Tribunal
fixarà el dia i l’hora de començament de l’oposició i de cada un
dels exercicis, i es faran públics en el tauler d’anuncis de la
institució, amb una antelació mínima de 48 hores entre un i altre
exercici.
- L’exercici de català, tret que l’aspirant acrediti estar en la
possessió del certificat C de coneixement de català expedit
per la Junta Avaluadora o per l’IBAP. L’exercici de català
té caràcter d’eliminatori i es puntuarà com Apte o No Apte.
- L’exercici teòric consistirà en exposar per escrit, durant
dues hores i mitja, un total de 15 preguntes proposades pel
Tribunal d’entre les matèries incloses en el temari publicat
al BOPIB núm. 60, de 10 d’agost de 1989 , amb les
correccions aprovades per la Mesa del Parlament el 19 de
desembre de 2001. Les preguntes es formularan
successivament pel Tribunal cada deu minuts, sense que es
pugui fer una contestació més enllà de la durada dels deu
minuts concedits. Aquest exercici, de caràcter eliminatori,
tindrà una puntuació global de 30 punts. Per aprovar
l’exercici serà necessari que l’aspirant obtengui 15 punts.
- L’exercici pràctic consistirà en la redacció, durant un
temps de dues hores i mitja, d’un dictamen sobre
l’ordenament jurídic aplicable a un cas pràctic que afecti al
Parlament de les Illes Balears. Els aspirants podran utilitzar
els textos legals que els facilitarà el tribunal. Aquest
exercici, de caràcter eliminatori, tindrà una puntuació
màxima de 45 punts. Per aprovar-lo, serà necessari que
l’aspirant obtengui 22,5 punts.
- Els exercicis teòric i pràctic es puntuaran mitjançant la
mitjana aritmètica de cada una de les notes dels membres
del Tribunal.
Després de cadascun dels exercicis de la fase d’oposició, es
farà públic, en el tauler d’anuncis del Parlament de les Illes
Balears, la llista d’opositors i les qualificacions obtingudes per
cada un d’ells.
Base setena: proposta del Tribunal qualificador
Qualificats els exercicis esmentats a la base sisena i valorats
els mèrits dels aspirants que els han superat, el Tribunal
confeccionarà una llista d’aprovats, ordenats de major a menor
puntuació. Si en el resultat total es produís empat, es resoldran
a favor del candidat que hagués obtingut major puntuació en la
fase d’exercicis i, si persisteix l’empat, en la major puntuació de
l’exercici pràctic.
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Base vuitena: presentació de documents
L’aspirant aprovat amb dret a plaça presentarà en el Registre
General del Parlament de les Illes Balears, dins el termini de
cinc dies comptadors a partir de la publicació de la proposta de
nomenament en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, els documents que s’enumeren:

Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears; o recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de febrer del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

a) Certificat de l’acta de naixement, expedida pel Registre
Civil o fotocòpia compulsada del document nacional
d’identitat.
b) Declaració jurada de no haver estat expulsat de cap càrrec
de l’estat, comu nitat autònoma, província o municipi, ni
trobar-se inhabilitat o suspès per a l’exercici de les funcions
públiques.
c) Còpia autenticada o fotocòpia acarada del títol exigit o
certificació acadèmica dels estudis realitzats o justificant
d’haver-ne abonat els drets d’expedició.

Ordre de Publicació
C)
Anunci de licitació del contracte de servei de neteja general
i manteniment de neteja de vidres als dos edificis del
Parlament de les Illes Balears.
Parlament de les Illes Balears

d) Certificació acreditativa de no patir malaltia o defecte
físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions a
exercir, expedit per facultatiu corresponent.
Qui tengués la condició de funcionari/ària públic/a, estarà
exempt de justificar documentalment les condicions i els
requisits ja demostrats per a obtenir elseu anteriornomenament,
als quals es refereix l’anterior paràgraf d’aquesta base vuitena.
De tota manera, haurà de presentar la certificació del ministeri,
corporació local o organisme públic del qual depengui que
acrediti la seva condició.

S'anuncia la següent
contracte de servei:

adjudicaci ó definitiva

d'un

Entitat adjudicadora:
Parlament de les Illes Balears.
Núm. Exp. 14/2001
Objecte del contracte:
Tipus de contracte: Servei

Qui, dins el termini fixat, i no per causa de força major, no
presentàs la documentació solAlicitada, no podrà ser nomenat
Lletrat/ada de carrera, sense perjudici de la responsabilitat en la
que hagi pogut incórrer per falsedat en la solAlicitud. En aquest
cas, es formularà proposta de nomenament a favor de qui hagi
obtingut la següent major puntuació de la llista d’aprovats.
Base novena: nomenament dels funcionaris de carrera i
presa de possessió
La Mesa del Parlament de les Illes Balears nomenarà
Lletrats/ades del Parlament de les Illes Balears, funcionaris de
carrera, els aspirants que figurin a la proposta de nomenament
del Tribunal Qualificador i hagin presentat la documentació de
la base vuitena.
El nomenament es publicarà en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
Dins el termini de sis dies comptadors des de la publicació
dels nomenaments, els aspirants hauran de prendre possessió del
seu càrrecs. Si l’aspirant no pren possessió en el termini
assenyalat, s’entendrà que renuncia a la plaça; i aquesta es
cobrirà amb el/la candidat/a que ocupi el següent lloc de la
relació proposada pel Tribunal en la base setena.

Base desena: recursos
Es podrà interposar recurs potestatiu de reposició contra la
present convocatòria, les bases i els actes administratius que
se’n derivin, davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un
mes, comptador a partir de l’endemà d’haver-se publicat al

Descripció de l'objecte:
Adjudicació d’un servei de neteja General i manteniment i
neteja de vidres als dos edificis del Parlament de les Illes
Balears, situats al carrer Conqueridor, núm. 11 i al carrer Palau
Reial, núm. 8, ambdós de Palma.
Butlletí Oficial i data publicació de l'anunci de licitació:
BOPIB núm. 121 de data 07-12-2001 i BOIB núm. 147 de data
8-12-2001.
Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
Tramitació: Urgent
Procediment: obert.
Forma: Concurs.
Pressupost base de licitació:
Import total: 87.146,76 . (IVA inclòs).
Adjudicació:
Data: 16-01-2002.
Contractista: BALEARES DE LIMPIEZAS, S.A.
Import: 84.442,20 . (IVA inclòs).
Palma, a 31 de gener del 2002.
El lletrat oficial major:
Joan Ferrer i Cànaves.

BOPIB núm. 128 - 8 de febrer del 2002
Ordre de Publicació
D)
Anunci de licitació del contracte de servei de seguretat i
vigilància als edificis del Parlament de les Illes Balears.
Parlament de les Illes Balears
S’anuncia la següent adjudicació definitiva
contracte de servei:

d’un

Entitat adjudicadora:
Parlament de les Illes Balears.
Núm. Exp. 13/2001
Objecte del contracte:
Tipus de contracte: servei
Descripció de l’objecte:
Servei de seguretat i vigilància als edificis del Parlament de les
Illes Balears, situats al carrer Conquistador, núm. 11 i al carrer
Palau Reial, núm. 8, ambdós de Palma.
Butlletí Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
BOPIB núm. 121 de data 07-12-2001 i BOIB núm. 147 de data
08-12-2001.
Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de licitació:
Import total: 195.328,93 (IVA inclòs)
Adjudicació:
Data: 16-01-2002
Contractista: TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.
Import: 193.520,60 (IVA inclòs)
Palma, a 31 de gener del 2002.
El lletrat oficial major:
Joan Ferrer i Cànaves.
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