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1. DIPUTACIÓ PERMANENT
DEL PARLAMENT
1.4. INFORM ACIÓ

Nacionalista, relativa a quantitat d'artistes als quals s'han
ofert aquests concerts. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4445/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al Sr. Rafel Torres Gómez. (Mesa de 14
de juliol del 2004).

Ordre de Publicació
A)
Rebuig de la solAlicitud de convocatòria de sessió
extraordinària i urgent del Ple del Parlament de les Illes
Balears (RGE núm. 3996/04).
La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 29 de juny del 2004, rebutjà per 7 vots a favor,
8 en contra i cap abstenció la solAlicitud de referència,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la
convocatòria d'una sessió extraordinària i urgent del Ple de la
Cambra, amb l'ordre del dia següent: 1. Interpel Alació RGE
núm. 3997/04, adreçada al conseller d'Interior, sobre política
general d'ajudes i els motius que dugueren a finalitzar l'ajuda a
Camariñas, així com les irregularitats comeses pel seu equip
des de la seva arribada a la conselleria en relació amb aquesta
línia d'ajuts. 2. Proposició no de llei RGE núm. 3998/04,
relativa a reprovació del conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 4314/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
M ascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a biblioteca de Can Salas. (Mesa de 14
de juliol del 2004).
RGE núm. 4371/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
M ascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a contractació d'artistes lírics. (Mesa de
14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4372/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
M ascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a concerts per a la promoció de les Illes
Balears. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4373/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
M ascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a despeses per a concerts. (Mesa de 14
de juliol del 2004).
RGE núm. 4374/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
M ascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

RGE núm. 4446/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a nova epidèmia de la llengua blava. (Mesa de 14 de
juliol del 2004).
RGE núm. 4447/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a ajuts del Govern central per a l'epidèmia de la
llengua blava. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4448/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a revistes agràries. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4456/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a actuacions fetes en relació amb la manca d'un quadre de
Goya. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4457/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a actuacions que pensa fer en relació amb la manca d'un
quadre de Goya. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4458/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conseqüències per a les grans superfícies per rompre el
consens. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4459/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conseqüències per a les grans superfícies per obrir en
diumenge. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4460/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a actuacions per impedir l'obertura de grans superfícies.
(Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4489/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4490/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4491/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4492/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
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RGE núm. 4493/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4494/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i M ir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a consulta. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4495/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a consulta. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4496/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a consulta. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4497/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a consulta. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4498/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i M ir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a consulta. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4499/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 14 de juliol del
2004).
RGE núm. 4500/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 14 de juliol del
2004).
RGE núm. 4501/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 14 de juliol del
2004).
RGE núm. 4502/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 14 de juliol del
2004).
RGE núm. 4503/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 14 de juliol del
2004).
RGE núm. 4504/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4505/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions i consulta fora d'horari laboral. (Mesa de 14 de
juliol del 2004).
RGE núm. 4506/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i
intervencions fora d'horari laboral normal. (Mesa de 14 de
juliol del 2004).
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RGE núm. 4507/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes
i/o intervencions de Son Dureta. (Mesa de 14 de juliol del
2004).
RGE núm. 4508/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i
intervencions fora de centre. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4509/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Dureta. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4510/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Llàtzer. (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4511/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 14 de juliol
del 2004).
RGE núm. 4512/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 14 de juliol
del 2004).
RGE núm. 4513/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 14 de
juliol del 2004).
RGE núm. 4514/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 14 de
juliol del 2004).
RGE núm. 4543/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assignació de canals multiplex. (Mesa de 14 de juliol del
2004).
RGE núm. 4544/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a curs de
gestió i direcció d'em ergències. (Mesa de 14 de juliol del
2004).
RGE núm. 4545/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost per al servei d'emergències 112. (M esa de 14 de
juliol del 2004).
RGE núm. 4546/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost per al servei d'emergències 112. (Mesa de 14 de
juliol del 2004).
RGE núm. 4547/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost total
del curs de gestió i direcció d'emergències. (Mesa de 14 de
juliol del 2004).
RGE núm. 4548/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
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que han visitat la pàgina web "per interessar-se per la policia
turística". (Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4549/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que han realitzat els cursos de gestió d'emergències. (Mesa de
14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4550/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diplomes
lliurats del curs de gestió i direcció d'emergències. (Mesa de
14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4553/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i M elià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a mediador cultural II. (Mesa de 14 de
juliol del 2004).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quan pensa el Govern de les Illes Balears inaugurar i obrir
al públic la biblioteca de Can Salas?
Palma, a 28 de juny del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)

RGE núm. 4554/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i M elià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a programes socioeducatius. (Mesa de
14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4555/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i M elià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a aplicació del fons de contingència I.
(Mesa de 14 de juliol del 2004).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins criteris segueix la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia o els seus consorcis i empreses públiques per
contractar artistes lírics per a la promoció de les Illes Balears?

RGE núm. 4556/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i M elià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a aplicació del fons de contingència II.
(Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4557/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i M elià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a aplicació del fons de contingència III.
(Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4558/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i M elià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a aplicació del fons de contingència IV.
(Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4559/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i M elià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a aplicació del fons de contingència V.
(Mesa de 14 de juliol del 2004).

Palma, a 29 de juny del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins concerts s'han celebrat fins ara i quins està previst
organitzar per a la promoció de les Illes Balears?
Palma, a 29 de juny del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

RGE núm. 4560/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i M elià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a aplicació del fons de contingència VI.
(Mesa de 14 de juliol del 2004).
RGE núm. 4561/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i M elià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a aplicació del fons de contingència VII.
(Mesa de 14 de juliol del 2004).
Palma, a 14 de juliol del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines despeses tenen els concerts per a la promoció de les
Illes Balears, especificant factures o minutes, dietes i
desplaçaments?
Palma, a 29 de juny del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
El Govern central va concedir una ajuda de 3,5 milions
d'euros a les Illes Balears per fer front a l'epidèmia de la
llengua blava de l'any 2003. Quina és la relació de despeses a
compte d'aquests 3,5 milions d'euros?
Palma, a 6 de juliol del 2004.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A quants d'artistes lírics s'han ofert aquests concerts?
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 29 de juny del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria de
Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Govern disposa d'una partida de 350.000 euros per
subvencionar revistes agràries. Com s'ha distribuït? Amb quins
criteris?
Palma, a 6 de juliol del 2004.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Ocupa el Sr. Rafel Torres Gómez algun lloc dins
l'organigrama del Govern de les Illes Balears o d'alguna de les
empreses o instituts que en depenen? En cas afirmatiu, quin?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 6 de juliol del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Com a conseqüència de les mesures de suport al sector del
bestiar boví per mor de la nova epidèmia de la llengua blava:
quants vedells ha comprat el Govern o les empreses públiques
-demanam la distribució per illes-? Relació de compradors amb
especificació del nombre que ha adquirit cadascun. Quina
despesa ha realitzat el Govern per la compra de vedells? Quins
ingressos ha percebut el Govern per la venda dels vedells?
Palma, a 6 de juliol del 2004.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions ha fet fins a la data d'avui el Govern de
la comunitat autònoma sobre les reiterades denúncies que han
fet al president de la comunitat autònoma membres de la
Fundació March com a conseqüència de la falta d'un quadre de
Goya, "La Condesa de Benavente"?
Palma, a 7 de juliol del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines actuacions pensa dur a terme el Govern de la
comunitat autònoma com a conseqüència de la falta d'un quadre
de Goya, "La Condesa de Benavente", a la Fundació March?

Valentí Valenciano i López.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En declaracions aparegudes als mitjans de comunicació el
proppassat 16 de juny, el conseller d'Indústria declarà que
avisava els hípers que assumissin les conseqüències de rompre
el consens: a quines conseqüències es referia el conseller quan
va fer aquestes declaracions?

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera quirúrgica a l'Hospital de Son Dureta, de 0
a 3 mesos, de 3 a 6 mesos, de més de 6 mesos, per especialitats,
a 30 de juny del 2004.
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
P)

Palma, a 30 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
M)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera quirúrgica a l'Hospital de Son Llàtzer, de 0
a 3 mesos, de 3 a 6 mesos, de més de 6 mesos, per especialitats,
a 30 de juny del 2004.

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.
En els mitjans de comunicació del 22-6-2003, el conseller
d'Indústria, en referència a l'obertura de les grans superfícies
comercials en diumenge, va declarar: "avisa que aquest
colAlectiu podrà pagar les conseqüències per l'incompliment de
l'acord a partir de l'any que ve". Quines són les conseqüències,
detallant-les una a una, que pensa que pot pagar aquest
colAlectiu l'any que ve?
Palma, a 30 de juny del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera quirúrgica a l'Hospital de Manacor, de 0 a 3
mesos, de 3 a 6 mesos, de més de 6 mesos, per especialitats, a
30 de juny del 2004.
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears per tal d'impedir que les grans superfícies comercials
obrin el proper 18 de juliol, tal i com ha amenaçat de fer?
Palma, a 30 de juny del 2004.
El diputat:

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Llista d'espera quirúrgica a l'Hospital de Verge del Toro, de
0 a 3 mesos, de 3 a 6 mesos, de més de 6 mesos, per
especialitats, a 30 de juny del 2004.
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a
l'Hospital de Manacor, per especialitats i temps d'espera, referit
a 30 de juny del 2004.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
X)

Llista d'espera quirúrgica a l'Hospital Can Misses, de 0 a 3
mesos, de 3 a 6 mesos, de més de 6 mesos, per especialitats, a
30 de juny del 2004.
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a
l'Hospital Verge del Toro, per especialitats i temps d'espera,
referit a 30 de juny del 2004.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Y)

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a Son
Dureta, per especialitats i temps d'espera, referit a 30 de juny
del 2004.
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a
l'Hospital de Can Misses, per especialitats i temps d'espera,
referit a 30 de juny del 2004.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a Son
Llàtzer, per especialitats i temps d'espera, referit a 30 de juny
del 2004.
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
V)

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Malalts en llista d'espera per la realització d'ecografia,
TAC, Tac helicoïdal, mamografia i RNM, a l'Hospital Verge
del Toro, indicant l'espera màxima, referit a 30 de juny del
2004.
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Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Malalts en llista d'espera per la realització d'ecografia,
TAC, T ac helicoïdal, mamografia i RNM, a l'Hospital de
Manacor, indicant l'espera màxima, referit a 30 de juny del
2004.
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Malalts en llista d'espera per la realització d'ecografia,
TAC, Tac helicoïdal, mamografia i RNM, a l'Hospital de Son
Llàtzer, indicant l'espera màxima, referit a 30 de juny del 2004.
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Malalts en llista d'espera per la realització d'ecografia,
TAC, Tac helicoïdal, mamografia i RNM, a l'Hospital de Son
Dureta, indicant l'espera màxima, referit a 30 de juny del 2004.
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

M alalts en llista d'espera per la realització d'ecografia,
TAC, Tac helicoïdal, mamografia i RNM, a l'Hospital de Can
Misses, indicant l'espera màxima, referit a 30 de juny del 2004.
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'Ibsalut i de medicina primària de cada illa, referida a 30 de juny
del 2004.
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost de les consultes i de les intervencions
realitzades pel personal de l'Hospital Verge del Toro, al mateix
centre fora de l'horari laboral, "peonades", distribuït per serveis
clínics durant el mes de juny del 2004?
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin va ser el cost de les consultes i de les intervencions
realitzades pel personal de l'Hospital de Can Misses fora de
l'horari laboral, "peonades", durant el mes de juny del 2004,
distribuït per serveis?
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin va ser el cost de les consultes i/o intervencions a
l'Hospital de Son Dureta per personal del centre fora de l'horari
laboral, "peonades", durant el mes de juny del 2004, distribuït
per serveis?
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin va ser el cost per la realització de consultes i per
intervencions realitzades per personal de l'Hospital Verge del
Toro fora del centre, "peonades" (CS Canal Salat, Centre de
medicina avançada i Clínica Menorca), durant el mes de juny
del 2004, distribuït per serveis?
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'es`pera
de menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Son Dureta, referit al mes de juny del 2004?
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'es`pera
de menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Son Llàtzer, referit al mes de juny del 2004?
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'es`pera
de menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Manacor, referit al mes de juny del 2004?
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AM )
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'es`pera
de menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Can Misses, referit al mes de juny del 2004?
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'es`pera
de menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital Verge del Toro, referit al mes de juny del 2004?
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'es`pera
de menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
centres concertats de Menorca, referit al mes de juny del 2004?
Palma, a 5 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la petició de cobertura que va fer el Govern
de les Illes Balears durant el termini de consultes desenvolupat
per part del Ministeri de Ciència i Tecnologia entre la tardor de
l'any 2002 i la primavera del 2003 per a l'assignació de canals
multiplex que el Pla Nacional Tècnic de Televisió Digital
Local estableix per a la nostra comunitat?
Palma, a 12 de juliol del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Palma, a 7 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost de la prestació del servei d'emergències
112 durant tot l'any 2003?
Palma, a 7 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost total del curs de gestió i direcció
d'emergències realitzat l'any 2003, incloent honoraris de classes
i/o conferències, despeses de desplaçaments, allotjament i
manutenció desglossades?
Palma, a 7 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llistat de totes les persones que varen realitzar el curs de
gestió i direcció d'emergències de l'any 2003.
Palma, a 7 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
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.
Import previst al pressupost de la Conselleria d'Interior per
a l'any 2004 per al servei d'emergències 112.

AU)
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.
Com s'ha fet la comprovació documental de l'afirmació del
conseller d'Interior "15.000 persones han visitat la pàgina web
per interessar-se per la policia turística" o en el seu defecte
certificació del nombre de persones que han visitat la web on
hi ha la policia turística fins al dia 1 de març?
Palma, a 7 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AW )
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'alumnes que han realitzat els cursos de gestió
d'emergències durant l'any 2004, indicant el municipi en el qual
treballen i el grup funcionarial a què pertanyen.
Palma, a 7 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
A quina partida pressupostària, amb indicació del programa
i centre de cost, s'han imputat els MC núm. 60, 242, 231 i 289
procedents de la partida pressupostària 35101 634 A01 50000?
Palma, a 16 de gener del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Relació dels diplomes lliurats del curs de gestió i direcció
d'emergències de l'any 2003, indicant les persones i la relació
laboral amb l'administració.
Palma, a 7 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
A quina partida pressupostària, amb indicació del programa
i centre de cost, s'han imputat els MC núm. 90, 141, 245, 271
i 297 procedents de la partida pressupostària 35101 634 A01
50000?
Palma, a 12 de juliol del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

En resposta a la pregunta 2044/04, relativa al mediador
cultural, ens confirmàveu que la Direcció General de Serveis
Socials també preveu ajudes per aquest concepte. Quan està
previst que surtin publicades i quina quantitat s'hi destinarà?
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 12 de juliol del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quins programes socioeducatius s'han dut a terme durant el
curs 2003-2004 als instituts i/o centres concertats de les Illes
Balears?
Palma, a 9 de juliol del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Relacions Institucionals
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
A quina partida pressupostària, amb indicació del programa
i centre de cost, s'han imputat els MC núm. 108, 114, 164, 257,
278 i 293 procedents de la partida pressupostària 35101 634
A01 50000?
Palma, a 12 de juliol del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 12 de juliol del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A quina partida pressupostària, amb indicació del programa
i centre de cost, s'han imputat els MC núm. 112, 142, 230, 234,
243 i 330 procedents de la partida pressupostària 35101 634
A01 50000?
Palma, a 12 de juliol del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 4370/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista relativa a el plus d'insularitat dels funcionaris de
l'Estat a les Illes Balears, amb solAlicitud de tramitació davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 14
de juliol del 2004).

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Palma, a 14 de juliol del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)

A quina partida pressupostària, amb indicació del programa
i centre de cost, s'han imputat els MC núm. 166, 303 i 304
procedents de la partida pressupostària 35101 634 A01 50000?
Palma, a 12 de juliol del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
A quina partida pressupostària, amb indicació del programa
i centre de cost, s'ha imputat el MC núm. 195 procedent de la
partida pressupostària 35101 634 A01 50000?
Palma, a 12 de juliol del 2004.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
A quina partida pressupostària, amb indicació del programa
i centre de cost, s'ha imputat el MC núm. 51 procedent de la
partida pressupostària 35101 634 A01 50000?

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Les Illes Balears, aquests darrers temps, hem estat objecte
de diversos anuncis que pretenien l'equiparació de la
indemnització per insularitat dels funcionaris de l'Estat
residents a les Illes Balears als de les Illes Canàries, la qual
cosa afectaria un nombrós colAlectiu de funcionaris destinats a
les Illes Balears.
Aquest anunci va ser fet pel ministre d'Administracions
Públiques, el Sr. Javier Arenas, en campanya electoral, i així
mateix ho va fer l'aleshores candidat a la Presidència del
Govern de les Illes Balears, Sr. Jaume M atas.
Quan a l'Estat governava el Partit Popular, el PSOE també
es manifestà en els mateixos termes.
En l'actualitat a les Illes Balears patim directament les
conseqüències de la mala administració de l'Estat en colAlectius
tan importants com, per exemple, les forces de Seguretat de
l'Estat o amb l'Administració de Justícia.
Avui els agents socials i sindicals exigeixen que es
compleixin les promeses manifestades àmpliament per aquests
dos partits.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a equiparar el plus d'insularitat de tots els funcionaris de l'Estat
amb destí a les Illes Balears, amb el dels destinats a les Illes
Canàries.
Palma, a 29 de juny del 2004.

BOPIB núm. 48 - 16 de juliol del 2004
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de juny del 2004, adoptà, en relació a l'estudi sobre la
modificació de la plantilla orgànica i d'altres mesures a prendre
en matèria de personal, els acords que es relacionen, en els
termes literals següents:

3.16. SOLALICITUDS DE COM PAREIXENÇA
“Antecedents
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 4406/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Interior.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
14 de juliol del 2004, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Interior, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre la coordinació
de policies locals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de juliol del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació

Tot d’acord amb l’establert a l’article 60 de l’Estatut de
Personal, la Mesa de la Cambra en sessió celebrada el dia 14 de
gener del 2004, aprovà el trasllat a la Junta de Personal de
l’estudi inicial sobre la possible modificació de la plantilla
orgànica, la relació de llocs de feina i altres mesures en matèria
de personal de data 11 de desembre del 2003.
La Junta de Personal, mitjançant l’escrit amb RGE. núm.
484/04 del dia 2 de febrer del 2004, i en relació a la possible
modificació de la plantilla orgànica, la relació de llocs de feina,
l’Estatut de Personal i l’adopció d’altres mesures en matèria de
personal, acordà solAlicitar, tot d’acord amb l’establert als
articles 58 i 62 de l’E.P., la constitució de la Mesa Negociadora
i l’obertura del procés de negociació corresponent.
La Mesa, en sessió celebrada el dia 4 de febrer del 2004,
aprovà la constitució de la Mesa Negociadora solAlicitada per
la Junta de Personal, tot d’acord amb les condicions
explicitades a l’escrit amb RGS núm. 1320/04 del dia 12 de
febrer del 2004.
En conseqüència, després de les preceptives actuacions
reglamentàries, la M esa de Negociació Institució-Personal,
quedà constituïda el dia 3 de març del 2004 i n’inicià el procés
negociador.

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes
Balears, RGE núm. 4232/04.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
14 de juliol del 2004, conformement amb l'establert a l'article
93 del Reglament de la Cambra, atès l'escrit RGE núm.
4316/04, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acordà
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei
de referència, publicat al BOPIB núm. 47, de 2 de juliol
d'enguany, dins al proper dia 17 de setembre del 2004, a les 14
hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de juliol del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Acords de la Mesa relatius a modificació de la plantilla
orgànica i d'altres mesures en matèria de personal.

Després de les reunions celebrades els dies 3, 10, i 17 de
març, 22 i 28 d’abril, i 6 i 13 de maig del 2004, per part de la
Mesa Negociadora s’adoptaren els acords en matèria de
personal objecte de la negociació, que es lliuraren als membres
de la Mesa a la sessió del dia 9 de juny, pel seu estudi en
profunditat i perquè aquests poguessin prendre una decisió
definitiva a la sessió a celebrar el dia 29 de juny del 2004.
Finalment, a la present sessió, de dia 29 de juny del 2004, la
Mesa de la Cambra, aprova de ratificar els acords adoptats en
el si de la M esa Negociadora i aprovar-ne d’altres, que són els
següents:
1. En relació amb les places d'Uixer-M ajor i de
Responsable de Seguretat
- Les places passen del grup D al grup C.
- Canvi del complement de destinació del 18 al 19.
- La quantia del complement específic en serà de 1.150’00
i mensuals.
- La quantia del complement de productivitat en serà de
310’80 i mensuals.
- La plaça de responsable de seguretat es denominarà
Director de Seguretat.
- La cobertura d’aquestes places es realitzarà per
reclassificació individualitzada de les places esmentades, amb
la presentació d’una memòria justificativa.
- Es modifica la relació de llocs de feina, quedant ambdues
places com a C/D; la d’uixer-major es cobrirà per lliure
designació i la de Director de Seguretat per concurs de mèrits.
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2. Reorganització de l'àrea jurídica, adscrita a l'Oficialia
M ajor
- Creació de la plaça de Lletrat Adjunt al Lletrat-Oficial
Major, que correspondrà al membre del cos de Lletrats que
designi el Lletrat-Oficial Major i que, sota la direcció d’aquest,
assumirà les funcions i tasques que per delegació del primer li
ordeni. També el substituirà en cas de absència, malaltia, baixa,
permís o llicència. El nomenament d’aquest es farà pel
Lletrat-Oficial Major, qui en retrà compte a la Mesa del
Parlament.
- Transformació de la plaça d’assessor tècnic-jurídic en una
plaça de lletrat. Al cobrir-se la plaça de lletrat, desapareixerà la
d’assessor tècnic-jurídic, atès que les funcions són molt
semblants. El sistema de provisió de la plaça serà per
concurs-oposició en torn lliure. Per tant, s’ha de publicar la
transformació de la plaça a la relació de llocs de feina /plantilla
orgànica, reclassificant la plaça, i hi quedarà adscrit la persona
que actualment ocupa la plaça d’assessor tècnic-jurídic com a
funcionari interí del cos de lletrats.
- La cobertura de la plaça serà per reassignació d’efectius
amb l’aprovació del corresponent pla d’ocupació, per tant, el
Sr. Miquel M onserrat Bibiloni, un cop aprovat aquest, ocuparà
com a funcionari interí la plaça de Lletrat, atesa la supressió de
la plaça que ocupava com Assessor Tècnic-Jurídic.
- Creació de una nova plaça amb categoria administrativa
de Cap de Secció, grup B/C, nivell 23, complement específic
de 1.258’25 i, productivitat de 285'89 i mensuals, amb la
denominació de Cap de Secretaria de l'Oficialia Major, que
sota les directrius del Lletrat-Oficial M ajor o del Lletrat adjunt
a l’Oficialia Major, assumirà les tasques de coordinació
administrativa pròpies del servei jurídic, de comissions i de
l’Oficialia Major, així com la direcció del personal de tota
l'àrea amb coordinació amb les directrius dictades pels lletrats,
distribuint els treballs entre el personal d’acord amb les
prioritats de cada moment. També assumirà el control del
funcionament de la Junta Electoral de les Illes Balears, sota la
direcció del Secretari d'aquesta i conformarà l'establiment dels
canals de comunicació entre la resta dels serveis de la Cambra
i l'Oficialia Major. El sistema de provisió d'aquesta plaça serà
el de lliure designació entre els funcionaris de qualsevol cos de
la Cambra dels grups B o C, a proposta del Lletrat-Oficial
Major. Finalment, realitzarà funcions de colAlaboració i
coordinació administrativa amb Recursos Humans sota la
direcció d’aquest, quan pertoqui pel bon funcionament de
l’Oficialia M ajor, facilitant al Cap de Recursos Humans, els
mitjans humans i tècnics necessaris per la realització de
funcions que li són pròpies.
Dependran del Cap del Secretaria d’Oficialia M ajor els tres
negociats següents:
1. Negociat de comissions, amb un cap de negociat (grup C,
nivell 23, complement específic de 982’37 i mensuals), i
quatre administratius. Amb les funcions que li són pròpies
d’assistència administrativa als Lletrats i Diputats.
2. Negociat de la JEIB i processos electorals, amb un cap
de negociat (grup C, nivell 23, complement específic de
982’37 i mensuals), que assumirà les funcions que
corresponen a la Junta Electoral de les Illes Balears, així
mateix assumirà les tasques administratives i de coordinació

derivades de la realització de qualsevol procés electoral
intern que es celebri a la Institució (eleccions sindicals i
d’altres). El personal d’aquest negociat realitzarà altres
funcions en el sí de l’àrea jurídica, oficialia major i recursos
humans, quan s’ordeni per part del Cap de S.O.M.,
Lletrat-Oficial Major, Lletrat adjunt a l’Oficialia Major, o
Cap de Recursos Humans. El sistema de provisió de la
plaça serà el de concurs de mèrits entre els funcionaris de
carrera del cos d’administratius del Parlament de les Illes
Balears.
3. Negociat de Relacions Institucionals, amb un cap de
negociat (grup C, nivell 23, complement específic de
982’37 i mensuals), que assumirà les funcions
administratives i de coordinació amb les Institucions i
organismes amb relació directa (orgànica, funcional, o
institucional) amb al Cambra, com són la Sindicatura de
Greuges, Consell Assessor de Ràdio Televisió, Govern
Balear, Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
Consells Insulars, i d’altres. Així mateix, assistirà
administrativament l’Associació d’antics diputats del
Parlament de les Illes Balears.
Com a l’apartat anterior, en cas de necessitat, el personal
d’aquest negociat realitzarà altres tasques en el sí de l’àrea
jurídica, d’Oficialia major, i de Recursos Humans.
La cobertura d’aquesta serà per reassignació d’efectius
mitjançant l’aprovació del corresponent pla d’ocupació, per
tant la persona titular de la plaça de Secretaria (Antònia
Claverol Serra), que es suprimeix, i que es transforma en la
plaça de Cap de N. de Relacions Institucionals, serà
ocupada amb plena titularitat per la funcionària esmentada.
4. Els negociats de la JEIB i processos electorals i de
relacions institucionals, disposaran al seu servei d’un
administratiu comú que atendrà les tasques respectives de
cadascun. S’acorda crear la plaça emperò no dotar-la durant
l’any 2004.
L’organigrama de l’àrea jurídica i d’Oficialia Major
quedarà així:
Oficialia M ajor
Lletrat-Oficial Major (A, 30)
Lletrat-Adjunt a l'Oficial Major (A, 30)
Àrea Jurídica

Secretaria
Oficial M ajor

Recursos
Humans

4 lletrats (A, 30)

1 plaça Cap de
Secretaria
Oficialia Major
(B/C, 23)

1 plaça Cap de
Recursos
Humans (A/B,
26)

Negociat de
Comissions
1 Cap de
Negociat (C, 23)

Negociat de la
Junta Electoral
de les Illes
Balears
1 Cap de
Negociat (C, 23)

Negociat de
Relacions
Institucionals
1 Cap de
Negociat (C, 23)

4 administratius
(C, 20)

1 administratiu (C, 20)

Aquest canvis suposen modificar la vigent la relació de
llocs de feina i l’organigrama.
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Dotació econòmica de les places noves, de Cap de
Secretaria d’Oficialia M ajor, i de Cap de Negociat de J.E.I.B.
i processos electorals, i cobertura d’aquestes (lliure designació
i concurs de mèrits respectivament) durant el 2004.
Transformació de la plaça de Secretaria en la plaça de cap
de negociat de Relacions Institucionals.
La nova plaça d’administratiu durant l’any 2004, no es
dotarà pressupostàriament.
3. Funcionarització de les tres places de netejadores
A fi d’homologar el personal de la Cambra i eliminar així
l’existència de diferents règims, i atès que només resten tres
places amb caràcter de personal laboral, s’acorda crear el cos
d’oficis i serveis, que serà a extingir, amb les següents
retribucions, funcions i característiques:
Grup
Nivell
Sou base
Destí
C. específic
Residència
Productivitat

E
14
495,23 i
289,89 i
581,37 i
55,93 i
136,13 i

La denominació de les places serà la d'auxiliars d’oficis i
serveis
Assumiran les següents funcions: treballs de neteja de
caràcter general dels edificis de la Cambra, així com treballs
com a ajudants de consergeria i porteria, i la realització de
treballs com a auxiliars del cos d’uixers.
Per ingressar en aquest cos s'exigirà el certificat
d'escolaritat o equivalent. Només podran participar a les proves
de funcionarització aquelles persones que, en el moment de
publicar-se les bases de la convocatòria corresponent, ostentin
la condició de personal laboral amb contracte fix, amb
categoria professional de netejadores, i a més a més, han
d’estar enquadrades al nivell 7 com a grup professional.
El procés per cobrir les tres places de netejadores serà
mitjançant la celebració de proves selectives tipus test. El nivell
de català exigit serà el corresponent al certificat "A" de la Junta
Avaluadora del Català o assimilats.
Serà necessari modificar l'Estatut de Personal, a fi
d'incloure aquest nou cos i les funcions corresponents que
podran ser exercides per funcionaris públics. Així mateix,
s’haurà de modificar la relació de llocs de feina i
l’organigrama.
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Primer, la Secció de Protocol, que sota la direcció del Cap
de Secció de Protocol, constarà, a més, d’un cap de negociat de
protocol, un administratiu de protocol, els membres del cos
d’uixers, Uixer-Major, Viceuixers, Governanta, xofers, i
personal de neteja (tant, l’intern, com l’extern), així com els
auxiliars d’oficis i serveis.
Segon, per altra banda, amb dependència orgànica i
funcional del Gabinet de Presidència, existirà el servei de
comunicació i divulgació institucional, amb un Cap del Servei
de Comunicació i D. Institucional, un cap de secció de C. i D.I.,
un cap de negociat de divulgació institucional i tres
administratius.
Per tant, es creen de bell nou, una plaça de cap de negociat
de divulgació institucional i una plaça d’administratiu, ambdues
adscrites al servei de comunicació i divulgació institucional.
S’acorda de dotar durant l’exercici del 2004 la plaça de cap de
negociat, i per a l’exercici pressupostari del 2005, la plaça
d’administratiu, ambdues adscrites al servei de comunicació i
divulgació institucional.
La plaça de cap de negociat de divulgació institucional es
cobrirà per concurs de mèrits entre els membres del cos
d’administratius de la Cambra amb caràcter de funcionaris de
carrera, i la d’administratiu, s’oferirà primerament en concurs
de mèrits als funcionaris del cos d’administratius, i la plaça que
quedi vacant es cobrirà en torn de promoció interna entre els
membres del cos d’uixers.
L’organigrama de l’àrea quedarà així:

Gabinet de Presidència
Cap del Gabinet de Presidència
Personal
eventual:
1 administratiu
Presidència
1 xofer

Director
de
Seguretat
(C/D, 19)

Àrea de Comunicació i
Relacions Externes

Comunicació i Divulgació
institucional
Cap de Servei (A, 28)

Protocol

Cap de Secció
(B, 24)

Cap de Secció
(B, 24)

Cap de Negociat
(C, 23)

Cap de Negociat
(C, 23)

4. Reorganització de l'Àrea de Comunicació i Relacions
Externes
S’acorda separar administrativament la secció de protocol
del servei de comunicació i relacions externes; per tant, la
secció de protocol i el seu personal dependran
administrativament, orgànicament i funcionalment del Gabinet
de Presidència. En conseqüència, de l’Àrea de comunicació i
relacions externes, depenent del Gabinet de Presidència, en
dependran com a unitats administratives independents:

3 administratius (C, 20) =
2 existents i 1 de nova
creació

3 xofers (D, 16)

1 administratiu (C,
20)

Servei
de Bar

Uixer-Major
(C/D, 19)

2 Vice
uixers majors
(D, 18)
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6. Àrea de Biblioteca i Documentació

15 uixers (D, 16) 1 telefonista (D, 16)

S’acorda de crear una nova plaça de cap de negociat de
biblioteca (grup C, nivell 23) que es cobrirà per concurs de
mèrits entre els funcionaris del cos d’administratius. L’any
2005 es dotarà econòmicament i es cobrirà.

Governanta (D, 18)

L’organigrama de l’àrea quedarà així:

3 auxiliars oficis i serveis (E, 14)

Àrea de Biblioteca i Documentació
Cap de Servei de Biblioteca i Documentació
(A, 28)

S’han de modificar la vigent relació de llocs de feina i
l’organigrama.
La nova organització de l’àrea de comunicació i relacions
externes, tindrà plena vigència a efectes administratius i
d’operativitat orgànica i funcional, a l’endemà de la data de
publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears,
de la nova relació de llocs de feina i l’organigrama.

Negociat de Biblioteca
Cap de Negociat
(C, 23)

Negociat de
Documentació
Cap de Negociat
(C, 23)

1 administratiu (C, 20)

2 administratius (C, 20)

5. Àrea d'Assistència Tècnica Parlamentària
S’acorda de crear i dotar durant el 2004, la plaça de cap de
negociat de transcripcions (grup C, nivell 23), que es cobrirà
mitjançant concurs de mèrits entre els funcionaris del cos
d’administratius de la Cambra, i ateses les tasques especials que
s’assumiran, consistents en la transcripció, traducció i correcció
de texts parlamentaris i d’altres, a les bases corresponents es
tindrà en compte el nivell de català necessari per exercir amb
la cura necessària les funcions encomanades.
Així mateix s’acorda cobrir interinament una plaça de
transcriptor atès la baixa prolongada de dos funcionaris de la
secció, i fer-ne un estudi del funcionament del departament
quant acabi l’any, per tal d’adequar les places que puguin fer
falta per al bon funcionament d’aquest.
Finalment s’acorda la creació, però no dotació, d’una plaça
d’administratiu del grup C, nivell 20, adscrit al negociat de
gestió i tramitació parlamentària.
L’organigrama de l’àrea quedarà així:
Àrea d'Assistència Tècnica Parlamentària
Cap del Servei d'Assistència Tècnica Parlamentària
(A, 28)
Serveis Generals

Registre
i Arxiu
1 Cap de
negociat
(C, 23)

1
administratiu
(C, 20)

Publicacions i
Transcripcions
Cap de Secció (B, 24)

Òrgans
Parlam
entaris
1 Cap
de
negocia
t (C, 23

Gestió i
Tramitació
Parlam
entària
1 Cap
de
negociat
(C, 23)

Publicacions
1 Cap de
negociat
(B/C, 23)

1
administratiu
(C, 20)

1
administratiu
(C, 20)

1
administratiu
(C, 20)

Transcripcions
1 Cap de
negociat
(C, 23)

3
administratiustranscriptors
(C, 20)

S’han de modificar la vigent relació de llocs de feina i
l’organigrama.

S’han de modificar la vigent relació de llocs de feina i
l’organigrama.
7. Amb caràcter general les places d’administratius que quedin
vacants s’oferiran en primer lloc en concurs de mèrits al
conjunt d’administratius de la Cambra i, posteriorment i en el
major nombre que sia possible, s’acorda que les places
d’administratius que vagin quedant vacants siguin cobertes pels
membres del cos d’uixers, pel sistema de promoció interna.
8. En relació a la revisió del sistema de productivitat variable
dels membres de la secció de protocol s’acorda la vigència de
l’acord de la M esa el dia 20 de maig del 2001, amb les següents
modificacions:
- La quantitat màxima a percebre serà de 300 i mensuals.
- Si, per causes del servei, un funcionari de la secció s’ha de
desplaçar en el seu vehicle se li pagarà el corresponent
quilometratge i, si pel mateix motiu s’ha de desplaçar en taxi o
altres mitjans de transport públic, se li abonaran els
corresponents bitllets.
- Així mateix, s’acorda que l’assistència als actes
institucionals i oficials per part del personal de la secció de
protocol es procurarà que es faci de forma equitativa entre tots
ells.
9.
9.1. S’acorda de compensar els administratius de l’Àrea
d’infraestructures i instalAlacions amb el sistema de
productivitat variable que es detalla:
Durant el període de sessions cobraran per aquest concepte
les següents quantitats:
Del dia 1 al 15 de setembre
i del dia 1 al 15 de juny

75 i

Durant els mesos d’octubre,
novembre, desembre, febrer,
març, abril i maig

150 i

Durant els mesos de gener,
juliol i agost

0i
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Els efectes econòmics en seran a partir de la data de
publicació dels presents acords i de la nova relació de llocs de
feina al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
9.2. Dins d’aquest apartat, es tracta la problemàtica de
l’assistència els horabaixes del personal adscrit al servei de la
secció de comunicació per cobrir l’activitat parlamentària i
altres actes institucionals, s’acorda que ateses les tasques
específiques que s’han d’assumir, hauran d’assistir en primer
lloc bé la Cap del Servei o bé la Cap de Secció, i en darrer lloc
els administratius adscrits.
10. En relació al pagament de les hores realitzades a partir de
les 20,00 hores, s’acorda que tots els caps de secció cobraran
aquestes, sempre que a judici del Lletrat-Oficial Major o
persona en qui delegui s’autoritzi la realització d’aquestes
hores, atenent les necessitats del servei.
11. S’acorda que el complement específic dels Viceuixers i de
la Governanta, s’homologuin al complement específic dels
administratius, per tant rebran un import mensual de 820’08 i
mensuals per aquest concepte. I així mateix, s’acorda que
l’Uixer Major i els Viceuixers, cobriran quan sigui necessari
per a l’activitat parlamentària o institucional, els horabaixes
que pertoqui, establint els torns necessaris amb equitat entre
tots ells. Els efectes econòmics d’aquesta pujada seran a partir
de la data de publicació dels presents acords i de la nova
relació de llocs de feina al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.
12. S’acorda de suprimir la plaça de responsable del bar, i
transformar-la mitjançant reclassificació individualitzada per
reassignació d’efectius, en una plaça d’uixer.
13. S’acorda que la forma d’accedir a la plaça de Cap de
Recursos Humans sigui l’ordinària, és a dir, per concurs de
mèrits, per tant, a partir de la data de la publicació al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears de la nova relació de
llocs de feina, a la casella corresponent a la forma de provisió,
hi figurarà la de concurs de mèrits/proves selectives, suprimint
l’anterior forma d’accés per lliure designació.
14. S’aprova la proposta presentada per la Junta de Personal,
sobre l’aplicació de l’increment retributiu equivalent al 0’7%
de la massa salarial del capítol primer (despeses de personal)
de l’any 2003, en els termes que s’expliciten al document de
referència. Així mateix, s’aprova la regularització i equiparació
de l’aplicació del complement de residència del personal
funcionari al servei del Parlament de les Illes Balears amb la
resta de funcionaris de al CAIB i de l’Administració General de
l’Estat, en els termes que hi figuren al document de referència
presentat per la Junta de Personal.
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15.3.- Als apartats 1 i 3 de l’article 34, on diu “nou mesos”,
hi figurarà “dotze mesos”.
16. A la nova relació de llocs de feina, hi figurarà com a
requisit estar en disposició del nivell “C” de català de la Junta
Avaluadora o equivalent, a les corresponents caselles, de les
places de Cap de Secció de Publicacions i Transcripcions, Cap
de Negociat de Publicacions i Cap de Negociat de
Transcripcions.
17. S’aprova la proposta presentada per la Junta de Personal en
relació a la problemàtica plantejada sobre les bestretes
ordinàries i extraordinàries, a favor del personal de la Cambra.
18. S’adopta l’acord pel qual durant la present legislatura es
realitzaran les convocatòries que correspongui, corresponents
a les places ocupades pels funcionaris interins, en el major
nombre que sia possible.
19. En relació a la proposta de reclassificació de les places del
Servei d’Informàtica presentada per l’escrit amb RGE núm.
4660/03 del 12 de desembre del 2003, s’acorda:
19.1.- Rebutjar la proposta que els responsables de
sistemes, desenvolupament i explotació i gestió s’equiparin al
grup A/B, nivell 26.
19.2.- Acceptar i aprovar que els actuals membres del cos
d’ajudants facultatius d’informàtica (grup C), Sr. Xavier
Mesquida Perpinyà i Sra. Eva Janakieff de Pablos, mitjançant
els procediments administratius que pertoquin s’integrin en el
cos de facultatius tècnics en informàtica (del grup B, nivell 24),
amb categoria administrativa de caps de negociat.
Així mateix, s’acorda que els presents acords, així com la
resta de propostes i documents que conformen els procediments
administratius respectius, que es deriven de l’aprovació
d’aquests, i que són:
- Modificació de l’Estatut de Personal
- Relació de llocs de feina
- Organigrama
- Plans d’ocupació
- Bases de la convocatòries
- Altres acords -si procedeix-, així com el Conveni
Institució-Personal 2004-2005
s’hauran de publicar al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.”
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de juliol del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

15. S’acorda de modificar l’Estatut de Personal en els següents
termes:
15.1.- Es suprimeix la paraula “excepcionalment” de
l’apartat novè, de l’article 13.
15.2.- L’apartat a) de l’article 32 quedarà redactat així: “Pel
naixement o l’adopció d’un fill o la mort, la malaltia greu o la
intervenció quirúrgica amb hospitalització d’un familiar fins al
segon grau de consanguinitat o afinitat, es tindrà dret a quatre
dies”.

Ordre de Publicació
B)
Modificació de determinats articles de l'Estatut de Personal
del Parlament de les Illes Balears (Mesa de dia 29 de juny del
2004).
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M odificació de determinats articles de
l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears

C)
Relació de llocs de feina del Parlament de les Illes Balears
(Mesa de dia 29 de juny del 2004).

1. L’article 10 queda redactat així:
Això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de juliol del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

"Els cossos de funcionaris del Parlament de les Illes
Balears, són els següents:
-

Cos
Cos
Cos
Cos
Cos
Cos
Cos
Cos
Cos
Cos
Cos

de lletrats
tècnic superior
d’assessors facultatius
facultatiu superior en informàtica
tècnic de gestió
facultatiu tècnic en informàtica
administratiu
d’ajudants facultatius d’informàtica
auxiliar administratiu
d’uixers
d’oficis i serveis"

Per accedir a aquesta relació de llocs de feina, cliqueu a
l'enllaç següent:
Relació de llocs de feina PIB

Ordre de Publicació
2. S’afegeix un nou apartat ( l' 11 ) a l’article 11 que quedarà
redactat així:

D)
Organigrama funcional del Parlament de les Illes Balears
(Mesa de dia 29 de juny del 2004).

"Correspon al cos d’oficis i serveis, l’exercici de les tasques
generals de neteja dels edificis de la Cambra, així com les
d’exercir les funcions d’ajudants de consergeria i porteria, i en
general aquelles tasques que puguin assumir com auxiliars del
cos d’uixers.
Així mateix, exerciran, si pertoca, les funcions
corresponents a oficis específics de caràcter no general."
3. L’apartat 7 de l’article 13 es divideix en dos, el primer, amb
l’actual redacció i s’afegeix un nou apartat, el 2, que quedarà
redactat així:

Això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de juliol del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Per accedir a aquest organigrama funcional, cliqueu a
l'enllaç següent:
Organigrama funcional PIB

"L’ingrés en el cos d’oficis i serveis, s’ha de fer en cas de
vacant, per convocatòria pública i lliure, i pel sistema
d’oposició, concurs-oposició i, excepcionalment, per concurs.
Per ingressar en aquest cos, és necessari que els aspirants
estiguin en possessió del certificat d’escolaritat o equivalent".

Ordre de Publicació
E)

4. Se suprimeix la paraula “excepcionalment” de l’apartat 9 de
l’article 13.
5. L’apartat a) de l’article 32, quedarà redactat així:
"Pel naixement o l’adopció d’un fil o la mort, la malaltia
greu o la intervenció quirúrgica amb hospitalització d’un
familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, quatre
dies".
6. Als apartats de l’article 34, on diu “nou mesos” hi dirà
“dotze mesos".
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de juliol del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Memòria justificativa del Pla d'Ocupació per a la
reclassificació de dos llocs de feina del grup D al grup C del
Parlament de les Illes Balears (Mesa de dia 29 de juny del
2004).
1. Definició.
El pla d’ocupació és la figura prevista a la legislació sobre
funció pública (Llei 30/1984, del 2 d’agost, de mesures per a la
reforma de la funció pública i Llei 2/1989, de 22 de febrer, de
la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears)
per a l’adopció de mesures i previsions necessàries per ajustar
la situació del personal a les noves estructures i exigències de
la nova organització administrativa derivada del procés
negociador iniciat el dia 3 de març del 2004 entre la Institució
i els Representants de Personal d’aquesta, que ha permès
l’aprovació d’una nova relació de llocs de feina/plantilla
orgànica del Parlament de les Illes Balears, per la Mesa a la
sessió celebrada el dia 29 de juny del 2004.
Per tant i atès que aquest és un bon instrument de
planificació de la cobertura de necessitats de personal i de la
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reorganització causada per l’entrada en vigor de la nova relació
de llocs de feina de la Cambra; mitjançant aquesta eina es
podran realitzar una part dels objectius específics de
redistribució i reclassificació dels llocs de feina, i així mateix,
permetrà l’adopció de mesures en matèria de promoció interna
i promoció professional de determinats empleats públics de la
Institució, que des de l’any 1983 i 1984 ocupen places del
mateix grup funcionarial (el D).
2. Objecte.
El present pla d’ocupació té per objecte reclassificar de
forma individualitzada els llocs de feina corresponents a
l’Uixer-major i Director de Seguretat (antic Responsable de
Seguretat), del grup D, nivell 18, del cos d’uixers, a llocs de
feina del grup C, nivell 19, que pertanyen al cos
d’administratius.
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5. Normativa aplicable /acords.
- Article 18 de la Llei 30/1984, del 2 d’agost.
- Article 2 del RD 364/95, del 10 de març.
- Llei 2/1989, de 22 de febrer.
- Llei 9/87, de 12 de juny, on s’especifica la necessària
negociació amb les organitzacions sindicals per efectuar
aquests processos.
- Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears
(disposició addicional sisena).
- Acords Administració-Sindicats de 15 de setembre del
1994, i els efectuats durant l’any 2003, a l’Administració
General de l’Estat.
- Acords Institució-Organitzacions Sindicals adoptats en el
si de la Mesa Negociadora del Parlament de les Illes Balears,
constituïda el dia 3 de març del 2004.
6. Dotació pressupostària.

3. Directrius en matèria de personal i justificació del pla
d’ocupació.
S’ha constatat que les tasques desenvolupades per
l’Uixer-Major i Director de Seguretat, requereixen pel seu
exercici, unes especials característiques, atès que sota el seu
comandament i cabdalia es troben moltes persones, el que
suposa realitzar funcions de direcció i coordinació de personal,
que en qualsevol organització administrativa significa una
major responsabilitat i especial dificultat tècnica a l’hora de
realitzar les funcions pròpies, per tant es considera necessari
canviar de grup funcionarial (del D al C), així com els
complements específics i el nivell de complement de destí, a fi
de reconèixer aquestes circumstàncies laborals específiques i
complexes.
Aquest procés es desenvolupa a l’àmbit d’aplicació dels
drets reconeguts a les lleis abans esmentades i al vigent Estatut
de Personal del Parlament de les Illes Balears, en el sentit de
facilitar l’ascens de cossos/escales d’un grup de titulació a
l’immediatament superior.
Afegint finalment que aquest pla d’ocupació té la finalitat
de reclassificar de forma individualitzada les places
assenyalades, i a més a més promoure de promoció interna del
personal que las ocupa.
La forma de provisió d’aquestes places serà per la superació
d’una prova d’aptitud en relació amb les funcions a
desenvolupar respectivament en cada plaça i es farà en una
única convocatòria, quedant el procés limitat i individualitzat
per una sola vegada.
4. Àmbit d’aplicació.
Els llocs de feina que s’han de reconvertir són dos
(Uixer-Major i Responsable de Seguretat, del cos d’uixers, del
grup D, nivell 18), que s’han de reclassificar al grup C, nivell
19, integrats als cos d’administratius. Les retribucions seran les
corresponents als funcionaris del grup C amb caràcter general,
amb un complement específic pel 2004 de 1.150 i mensuals
i un complement de productivitat inicial pel 2004 de 310’80 i
mensuals.

Prèviament a la convocatòria de les places, es realitzarà per
part de l’àrea d’assumptes econòmics la necessària proposta per
fer-ne efectiva la corresponent modificació de crèdit a favor de
les partides pressupostàries que pertoqui del capítol I de
despeses del pressupost del Parlament de les Illes Balears pel
2004, a fi d’habilitar els crèdits necessaris.
7. Àmbit temporal.
Serà exclusivament durant l’any 2004, amb previsió de les
mesures que s’han d’adoptar en cas de resolució del procés
sense haver aconseguit la integració del personal afectat als
nous llocs de feina.
Les bases de la convocatòria determinaran les condicions
que han de reunir els aspirants, així con les característiques de
la prova/es d’aptitud que s’han de superar.
8. Sistema de provisió dels nous llocs de feina.
Consistirà en superar una prova d’aptitud de caràcter pràctic
sobre les funcions a desenvolupar, el sistema a efectes
administratius serà per promoció interna.
La convocatòria quedarà restringida exclusivament al
personal afectat per aquest pla d’ocupació, sense que puguin
optar altres aspirants del cossos d’uixers, d’administratius, o
d’altres.
Per tant només podran participar-hi les persones que en el
moment de publicar-se les bases de la convocatòria ocupin en
propietat (bé per lliure designació o bé per concurs de mèrits)
les places d’Uixer-Major i de Responsable de Seguretat (ara
Director de Seguretat) respectivament.
Així mateix, han de comptar amb una antiguitat mínima de
dos anys en la seva categoria com a funcionaris de carrera (del
grup D) del Parlament de les Illes Balears.
Finalment, han de reunir els requisits de titulació exigits per
accedir al grup C.
9. Previsions finals i règim transitori.

Les places segons consta a la relació de llocs de feina seran
del grup C/D, nivell 19.
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Els funcionaris que per qualsevol circumstància no superin
el procés de reclassificació, podran romandre en els seus llocs
de feina antics i figuraran a la relació de llocs de feina amb la
mateixa definició i característiques prèvies al procés que
s’inicia amb la aprovació del present pla d’ocupació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de juliol del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)
Memòria justificativa del Pla d'Ocupació per a la
reclassificació dels llocs de feina d'assessor tècnic jurídic i de
secretària dels grups A i C, en els llocs de feina de lletrat i de
cap de negociat de Relacions Institucionals, respectivament
(Mesa de dia 29 de juny del 2004).
1. Definició.
El pla d’ocupació és la figura prevista a la legislació sobre
funció pública (Llei 30/1984, del 2 d’agost, de mesures per a la
reforma de la funció pública i Llei 2/1989, de 22 de febrer, de
la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears)
per a l’adopció de mesures i previsions necessàries per ajustar
la situació del personal a les noves estructures i exigències de
la nova organització administrativa derivada del procés
negociador iniciat el dia 3 de març del 2004 entre la Institució
i els Representants de Personal d’aquesta, que ha permès
l’aprovació d’una nova relació de llocs de feina / organigrama
del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de la Mesa
celebrada el dia 29 de juny del 2004.

funcionaris del grup A, amb llicenciatura en dret, que
exerceixen les seves funcions a l’àrea jurídica/oficialia major
de la Cambra, a més a més, s’ha constatat la necessitat de
comptar amb un lletrat més, per atendre amb cura les
exigències derivades de l’activitat parlamentària i control de
l’acció del govern, així com disposar de més personal per
atendre les baixes i absències, que per qualsevol motiu es
produeixin entre els lletrats adscrits a l’àrea esmentada. Per tant
es suprimeix la plaça d’assessor tècnic-jurídic, i es transforma
en una plaça de Lletrat.
Per altra banda, atès que es crea la plaça de Cap de
Secretaria de l’Oficialia Major com a càrrec de confiança del
Lletrat-Oficial M ajor, i que es cobrirà per lliure designació; no
té sentit l’existència de la plaça de Secretaria, igualment com
a càrrec de confiança d’aquest, atès que es duplicarien part de
les funcions assignades. En conseqüència, a fi de racionalitzar
els llocs de feina adscrits a l’àrea jurídica-oficialia major, cal
suprimir i reclassificar la plaça de Secretaria en una plaça de
iguals característiques (del grup C, nivell 23, i categoria
administrativa de cap de negociat), per tant, i atès que la nova
plantilla hi figura la plaça de Cap de Negociat de R.
Institucionals, adscrita a l’àrea jurídica, es reconverteix i
transforma la plaça de Secretaria en la plaça abans esmentada.
Es justifica aquesta transformació pel fet que la Sra. Antònia
Claverol Serra funcionària de carrera del cos d’administratius
duu molts d’anys adscrita a l’Oficialia Major (ocupant la plaça
de Secretaria) i per tant, coneix perfectament les tasques que
tindrà que assumir la Cabdalia de Negociat de Relacions
Institucionals.
Afegint finalment que aquest pla d’ocupació té la finalitat
de reclassificar de forma individualitzada les dues places
assenyalades.
4. Àmbit d’aplicació i característiques del procés.

Per tant i atès que aquest és un bon instrument de
planificació de la cobertura de necessitats de personal i de la
reorganització causada per l’entrada en vigor de la nova relació
de llocs de feina de la Cambra; mitjançant aquesta eina es
podran realitzar una part dels objectius específics de
redistribució, reclassificació i transformació dels llocs de feina,
per atendre amb més eficàcia les tasques administratives
pròpies de la Cambra.
2. Objecte.
El present pla d’ocupació té per objecte reclassificar de
forma individualitzada dels antics llocs de feina d’assessor
tècnic-jurídic (del grup A, nivell 28) i de Secretaria adscrita a
l’Oficialia Major (del grup C, nivell 23), degut a la seva
supressió, per transformar-les en les places de Lletrat (grup A,
nivell 30) i de Cap de Negociat de Relacions Institucionals
(grup C, nivell 23) respectivament, amb motiu de l’entrada en
vigor de la nova relació de llocs de feina i del nou organigrama
de la Cambra.
3. Directrius en matèria de personal i justificació del pla
d’ocupació.
S’ha constatat que les tasques desenvolupades per l’assessor
tècnic-jurídic són molt semblants a les realitzades pels Lletrats,
per tant, a fi d’optimitzar els mitjans personals de la Institució,
es considera oportú, unificar en sol cos, el de lletrats, a tots els

Els llocs de feina que s’han de reconvertir són dos
(Assessor Tècnic-Jurídic i Secretaria, dels grups A i C, nivells
28 i 23 respectivament), que s’han de reclassificar en una plaça
de Lletrat (del grup A, nivell 30) i en un altra de Cap de
Negociat de R. Institucionals (grup C, nivell 23).
Per tant, des de la data de publicació de la nova relació de
llocs de feina al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, els funcionaris que abans de l’entrada en vigor
d’aquesta ocupaven les places d’assessor tècnic-jurídic i de
secretaria, disposaran d’un mes per prendre possessió de les
places de Lletrat i de Cap de Negociat de R. Institucionals
respectivament des de la data de notificació dels seus
nomenaments corresponents, amb efectes econòmics i
administratius des de la data de presa de possessió de les
places.
La provisió d’aquestes places serà per reassignació
d’efectius (article 59.bis de la Llei 2/1989, de 22 de febrer),
directa de les persones que anteriorment ocupaven les places
d’assessor tècnic-jurídic i de Secretaria, que després de
l’aprovació d’aquest pla d’ocupació i de la nova relació de
llocs de feina, seran titulars de les places de Lletrat i Cap de
Negociat de R. Institucionals respectivament i es farà de forma
única, quedant el procés limitat i individualitzat per una sola
vegada, atès que segons consta als seus expedients personals
del Sr. Miquel Monserrat Bibiloni i de la Sra. Antònia Claverol
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Serra, reuneixen els requisits exigits per accedir als nous llocs
de feina objecte d’aquest pla d’ocupació.
Ordre de Publicació
5. Normativa aplicable /acords.
G)
- Article 18 de la Llei 30/1984, del 2 d’agost.
- Article 2 del RD 364/95, del 10 de març.
- Llei 2/1989, de 22 de febrer.
- Llei 9/87, de 12 de juny, on s’especifica la necessària
negociació amb les organitzacions sindicals per efectuar
aquests processos.
- Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears
(disposició addicional sisena).
- Acords Administració-Sindicats de 15 de setembre del
1994, i els signats durant l’any 2003, a l’Administració General
de l’Estat.
- Acords Institució-Organitzacions Sindicals adoptats en el
si de la M esa Negociadora del Parlament de les Illes Balears,
constituïda el dia 3 de març del 2004.
6. Dotació pressupostària.
Prèviament a la convocatòria de les places, es realitzarà la
necessària modificació de crèdit a favor de les partides
pressupostàries que pertoqui del capítol I de despeses del
pressupost del Parlament de les Illes Balears pel 2004, a fi
d’habilitar els crèdits necessaris, en relació a la plaça de Lletrat.

Memòria justificativa del Pla d'Ocupació per a la
reclassificació de determinats llocs de feina del Parlament de
les Illes Balears (Mesa de dia 29 de juny del 2004).
1. Definició.
El pla d’ocupació és la figura prevista a la legislació sobre
funció pública (Llei 30/1984, del 2 d’agost, de mesures per a la
reforma de la funció pública i Llei 2/1989, de 22 de febrer, de
la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears)
per a l’adopció de mesures i previsions necessàries per ajustar
la situació del personal a les noves estructures i exigències de
la nova organització administrativa derivada del procés
negociador iniciat el dia 3 de març del 2004 entre la Institució
i els Representants de Personal d’aquesta, que ha permès
l’aprovació d’una nova relació de llocs de feina i d’un nou
organigrama del Parlament de les Illes Balears, per part de la
Mesa a la sessió celebrada el dia 29 de juny del 2004.

En relació a la plaça de Cap de Negociat de R.
Institucionals, no és necessari cap dotació pressupostària, atès
que les retribucions assignades a les places de Secretaria i de
Cap de Negociat de R. Institucionals són semblants.

Per tant i atès que aquest és un bon instrument de
planificació de la cobertura de necessitats de personal i de la
reorganització causada per l’entrada en vigor de la nova relació
de llocs de feina de la Cambra; mitjançant aquesta eina es
podran realitzar una part dels objectius específics de supressió,
redistribució, reclassificació i transformació dels llocs de feina,
per atendre amb més eficàcia les tasques administratives
pròpies de la Cambra.

7. Àmbit temporal.

2. Objecte.

Serà exclusivament durant l’any 2004.
8. Sistema de provisió dels nous llocs de feina.
La nova plaça de Lletrat (grup A, nivell 30) serà ocupada
pel Sr. Miquel Monserrat Bibiloni (que ocupava anteriorment
la plaça d’assessor tècnic-jurídic com a funcionari interí), amb
caràcter de funcionari interí del cos de Lletrats, atès que
reuneix els requisits generals exigits a la relació de llocs de
feina, Estatut de Personal i normativa general per ocupar una
plaça de Lletrat. El sistema emprat serà el de reassignació
d’efectius. Amb efectes econòmics i administratius des de la
presa de possessió de la plaça.
Com a conseqüència de l’aprovació d’aquesta pla
d’ocupació la titular de la plaça de Cap de Negociat de R.
Institucionals serà la Sra. Antònia Claverol Serra, que ocupava
abans com a titular (per lliure designació) la plaça de
Secretaria, atès que aquesta reuneix els requisits generals
exigits a la relació de llocs de feina, Estatut de Personal i a la
normativa general per ocupar la plaça de Cap de Negociat de
R. Institucionals. El sistema emprat serà el de reassignació
d’efectius. Amb efectes econòmics i administratius des de la
presa de possessió de la plaça.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de juliol del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El present pla d’ocupació té per objecte reclassificar de
forma individualitzada els antics llocs de feina que es
suprimeixen de la relació de llocs de feina publicada al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 182 del 23 de
maig del 2003, i per tant es reconverteixen en altres d’iguals
característiques, altres funcions i altre denominació; com a
conseqüència dels acords adoptats en el si de la Mesa
Negociadora del Parlament de les Illes Balears, de l’aprovació
d’aquest pla d’ocupació, i de la nova relació de llocs de feina,
i que són els següents:
-

Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap

de
de
de
de
de
de

Servei de Comunicació i Relacions Externes
Secció de Comunicació
Secció de Protocol i Divulgació Institucional
Negociat de Protocol i Divulgació Institucional
Negociat de Publicacions i Transcripcions
Negociat de Biblioteca i Documentació

A més a més, té per objecte la integració dels administratius
d’infraestructures a l’escala especial del cos d’administratius,
i el canvi de la forma de provisió de la plaça de Cap de
Recursos Humans.
3. Directrius en matèria de personal i justificació del pla
d’ocupació.
Atès que l’entrada en vigor de la nova relació de llocs de
feina i del nou organigrama han provocat canvis en la
denominació de determinats llocs de feina, així com la
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redistribució de determinades funcions, cal adequar les places
assenyalades a l’apartat anterior a la nova organització
administrativa de la Cambra, derivada del nou organigrama i de
la nova relació de llocs de feina.
Afegint finalment que aquest pla d’ocupació té la finalitat
de reclassificar de forma individualitzada les places
assenyalades a l’apartat segon del present pla d’ocupació, que
s’han suprimit i reconvertir-les en altres.

a efectes administratius des de la data de publicació de la
relació de llocs de feina i de l’organigrama al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.
El sistema emprat per fer-ne efectiu aquest pla d’ocupació
serà el de la reassignació d’efectius (tot d’acord amb l’establert
a l’article 59.bis de la Llei 2/1989, de 22 de febrer).
5. Canvis que s’aproven en relació a les places de
Responsable de Bar i de Cap de Recursos Humans.

4. Àmbit d’aplicació i sistema de provisió dels llocs de feina.
Els llocs de feina que s’han de reconvertir (amb canvi de
denominació i funcions) són els que es suprimeixen per
reconversió en altres a l’apartat segon d’aquest pla i seran
titulars de les places transformades o reconvertides en aquest
pla d’ocupació, aquells funcionaris de carrera que en el
moment de publicar-se aquest pla al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears fossin titulars d’aquelles
suprimides, tot d’acord amb el següent detall:
- Cap de Servei de Comunicació i Relacions Externes es
suprimeix, i es transforma en Cap de Servei de Comunicació i
Divulgació Institucional , i de la qual serà titular la Sra.
Francisca Sancho Lladó.
- Cap de Secció de Comunicació es suprimeix, i es
transforma en Cap de Secció de Comunicació i Divulgació
Institucional, i de la qual serà titular la Sra. Gabriela Tous
Salas.
- Cap de Secció de Protocol i Divulgació Institucional es
suprimeix, i es transforma en Cap de Secció de Protocol, i de
la qual serà titular el Sr. Joaquín Jaume M as.
- Cap de Negociat de Protocol i Divulgació Institucional es
suprimeix, i es transforma en Cap de Negociat de Protocol, i de
la qual serà titular la Sra. Aina Pilar Albertí Cabot.
- Cap de Negociat de Publicacions i Transcripcions es
suprimeix, i es transforma en Cap de Negociat de Publicacions,
i de la qual serà titular la Sra. Catalina Fullana Prohens.
- Cap de Negociat de Biblioteca i Documentació es
suprimeix, i es transforma en Cap de Negociat de
Documentació, i de la qual serà titular la Sra. Maria Jerònia
Vives Picornell.
Des de la data de publicació de la nova relació de llocs de
feina al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, els
funcionaris que abans de l’entrada en vigor d’aquesta ocupaven
en propietat les places esmentades a l’apartat segon, ocuparan
les places transformades i reclassificades que s’indiquen en
aquest apartat, amb les retribucions, grup funcionarial i
complement de destinació assignats a la nova relació de llocs
de feina.
Així mateix des de aquesta data, en cada lloc de feina
s’assumiran les funcions específiques que corresponguin en
cada cas, tot d’acord amb l’establert a la memòria que hi figura
com annex al pressupost del Parlament de les Illes Balears per
l’exercici del 2004, on s’estableixen les funcions i tasques dels
llocs de feina de les àrees i serveis de la Cambra, que seran
degudament regularitzades i sistematitzades a la memòria que
s’adjuntarà al projecte de pressuposts general del Parlament de
les Illes Balears per l’any 2005.
Assenyalant finalment, que les competències derivades de
la nova organització i organigrama, seran plenament operatives

5.1. Atès que s’ha modificat la relació de llocs de feina,
suprimint la plaça de Responsable/Encarregat del Bar, ocupada
pel membre del cos d’uixers, Sr. Ricardo Thomàs Cirer, el
funcionari esmentat ocuparà una plaça d’uixer, i per tant,
realitzarà les mateixes funcions que la resta d’uixers de la
Cambra, deixant les funcions específiques que li eren pròpies
com encarregat de bar. Per tant, l’atenció del servei de
begudes/bar a partir d’aquesta data serà la que s’aprovi pels
òrgans competents. La forma administrativa serà la
reassignació d’efectius (article 59.bis de la Llei 2/1989, de 22
de febrer, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears). El Sr. Ricardo Thomàs Cirer, després de la
publicació de la relació de llocs de feina al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, serà nomenat uixer i disposarà
d’un mes des de la data de notificació del nomenament per
prendre possessió de la plaça d’uixer, amb efectes econòmics
i administratius des de la data indicada a l’acta de presa de
possessió.
5.2. Es modifica la forma de provisió per accedir a la plaça
de Cap de Recursos Humans, que a partir de la data de
publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
de la nova relació de llocs de feina, serà pel sistema ordinari,
és a dir per concurs de mèrits.
El motiu del canvi és que al llarg del temps, s’ha corroborat
i comprovat fefaentment, que des de la data de provisió de la
plaça de Cap de Recursos Humans (01-07-2000), les funcions
i tasques desenvolupats per aquest han estat i són eminentment
de caràcter tècnic en relació a la gestió ordinària dels assumptes
de personal, per tant es considera més adient que la persona que
ocupi la plaça tengui la necessària estabilitat per exercir amb
major independència les seves tasques de gestió i
d’assessorament, que en qualsevol cas emanaran de les
directrius dictades per la Mesa i per l’Oficialia Major en ús de
les seves atribucions.
Per tant, a partir de la data de publicació al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears de la nova relació de llocs de
feina, quan cessi per qualsevol motiu l’actual titular de la plaça
de Cap de Recursos Humans, Sr. Francisco Jiménez Bestard,
funcionari de carrera del cos tècnic de gestió, aquesta es cobrirà
per concurs de mèrits.
6. Normativa aplicable /acords.
- Article 18 de la Llei 30/1984, del 2 d’agost.
- Article 2 del RD 364/95, del 10 de març.
- Llei 2/1989, de 22 de febrer.
- Llei 9/87, de 12 de juny, on s’especifica la necessària
negociació amb les organitzacions sindicals per efectuar
aquests processos.
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- Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears
(disposició addicional sisena).
- Acords Administració-Sindicats de 15 de setembre del
1994, i els efectuats durant l’any 2003, en l’Administració
General de l’Estat.
- Acords Institució-Organitzacions Sindicals adoptats en el
si de la Mesa Negociadora del Parlament de les Illes Balears,
constituïda el dia 3 de març del 2004.
7. Àmbit temporal.
Serà exclusivament durant l’any 2004.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de juliol del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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3. Directrius en matèria de personal i justificació del pla
d’ocupació.
S’ha constatat que les tasques desenvolupades pels
administradors del servei d’informàtica (entorn ofimàtic i bases
de dades), requereixen uns coneixements específics, que
suposen una major responsabilitat i una especial dificultat
tècnica a l’hora de realitzar les funcions assignades, que no es
corresponen amb la pertinença a un cos funcionarial del grup
C; per tant, sembla que el més adequat seria la seva pertinença
a un cos funcionarial del grup B, a fi d’adequar l’exigència de
titulació amb les tasques específiques corresponents dels llocs
de feina assenyalats.
Aquest procés es desenvolupa a l’àmbit d’aplicació dels
drets reconeguts a les lleis abans esmentades i al vigent Estatut
de Personal del Parlament de les Illes Balears, en el sentit de
facilitar l’ascens de cossos/escales d’un grup de titulació
inferior a l’immediatament superior per promoció interna.
Afegint finalment que aquest pla d’ocupació té la finalitat
de reclassificar de forma individualitzada les places
assenyalades, i a més a més promoure de promoció interna del
personal que las ocupa.

Ordre de Publicació
H)
Memòria justificativa del Pla d'Ocupació per a la
reclassificació de dos llocs de feina del grup C al grup B del
Parlament de les Illes Balears adscrits al Servei d'Informàtica
(Mesa de dia 29 de juny del 2004).
1. Definició.
El pla d’ocupació és la figura prevista a la legislació sobre
funció pública (Llei 30/1984, del 2 d’agost, de mesures per a la
reforma de la funció pública i Llei 2/1989, de 22 de febrer, de
la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears)
per a l’adopció de mesures i previsions necessàries per ajustar
la situació del personal a les noves estructures i exigències de
la nova organització administrativa derivada del procés
negociador iniciat el dia 3 de març del 2004 entre la Institució
i els Representants de Personal d’aquesta, que ha permès
l’aprovació d’una nova relació de llocs de feina /plantilla
orgànica del Parlament de les Illes Balears, per la Mesa a la
sessió celebrada el dia 29 de juny del 2004.
Per tant i atès que aquest és un bon instrument de
planificació de la cobertura de necessitats de personal i de la
reorganització causada per l’entrada en vigor de la nova relació
de llocs de feina de la Cambra; mitjançant aquesta eina es
podran realitzar una part dels objectius específics de
reclassificació dels llocs de feina d’administrador de l’entorn
ofimàtic i administrador de les bases de dades.
2. Objecte.
El present pla d’ocupació té per objecte reclassificar de
forma individualitzada els llocs de feina d’administrador de
bases de dades i d’administrador de l’entorn ofimàtic, ocupats
per Xavier Mesquida Perpinyà i Eva Janakieff de Pablos
respectivament, integrats en el cos d’ajudants facultatius
d’informàtica (grup C, nivell 20), amb la finalitat que s’integrin
al cos facultatiu tècnic en informàtica (grup B, nivell 24).

La forma de provisió d’aquestes places serà per la superació
d’una prova o d’unes proves que es determinaran a les bases de
la convocatòria i es farà en una única convocatòria, quedant el
procés limitat i individualitzat per una sola vegada.
4. Àmbit d’aplicació.
Els llocs de feina que s’han de reclassificar són dos
(administrador de l’entorn ofimàtic i administrador de les bases
de dades, del cos d’ajudants facultatius en informàtica, del grup
C, nivell 20), que s’han d’integrar al cos facultatiu tècnic en
informàtica (del grup B, nivell 24), amb categoria
administrativa de cap de negociat.
5. Normativa aplicable /acords.
- Article 18 de la Llei 30/1984, del 2 d’agost.
- Article 2 del RD 364/95, del 10 de març.
- Llei 2/1989, de 22 de febrer.
- Llei 9/87, de 12 de juny, on s’especifica la necessària
negociació amb les organitzacions sindicals per efectuar
aquests processos.
- Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears
(disposició addicional sisena).
- Acords Administració-Sindicats de 15 de setembre del
1994, i els efectuats durant l’any 2003, a l’Administració
General de l’Estat.
6. Dotació pressupostària.
Prèviament a la convocatòria de les places, es realitzarà per
part de l’àrea d’assumptes econòmics la necessària proposta per
fer-ne efectiva la corresponent modificació de crèdit a favor de
les partides pressupostàries que pertoqui del capítol I de
despeses del pressupost del Parlament de les Illes Balears pel
2004, a fi d’habilitar els crèdits necessaris.
7. Àmbit temporal.
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Serà exclusivament durant l’any 2004, amb previsió de les
mesures que s’han d’adoptar en cas de resolució del procés
sense haver aconseguit la integració del personal afectat als
nous llocs de feina.

2. La vigència del present acord serà de l'1 de gener del 2004
al 31 de desembre del 2005, i s'entendrà prorrogat fins a la
signatura d'un nou acord.
Clàusula segona.

Les bases de la convocatòria determinaran les condicions
que han de reunir els aspirants, així con les característiques de
la prova o proves que s’han de superar.
8. Sistema de provisió dels nous llocs de feina.
El procediment administratiu serà el de promoció interna.
La convocatòria quedarà restringida exclusivament al
personal afectat per aquest pla d’ocupació, és a dir, al Sr.
Xavier Mesquida Perpinyà i a la Sra. Eva Janakieff de Pablos.
Per tant només podran participar-hi les persones que en el
moment de publicar-se les bases de la convocatòria siguin
titulars de les places d’administrador de l’entorn ofimàtic i
d’administrador de bases de dades respectivament.
Així mateix, han de comptar amb una antiguitat mínima de
dos anys en la seva categoria com a funcionaris de carrera (del
grup C) o com a contractats laborals (fixos o temporals) del
Parlament de les Illes Balears, amb plena titularitat de ls places
esmentades.
Finalment, han de reunir els requisits de titulació exigits per
accedir al cos facultatiu tècnic en informàtica.
9. Previsions finals i règim transitori.
Els funcionaris que per qualsevol circumstància no superin
el procés de reclassificació, podran romandre en els seus llocs
de feina antics i figuraran a la relació de llocs de feina amb la
mateixa definició i característiques prèvies al procés que
s’inicia amb la aprovació del present pla d’ocupació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de juliol del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

1. Si n'hi hagués, l'increment de les retribucions per al 2004 i
2005 serà el previst i aprovat amb caràcter general per a
l'Administració General de l'Estat i de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. En cas d'aprovacions d'altres millores
retributives per a les esmentades Administracions, aquestes
seran d'aplicació al personal del Parlament, atès que aquest és
una secció pressupostària més de la comunitat autònoma. El
repartiment d’aquestes millores seran mitjançant acord entre la
Mesa del Parlament i la Junta de Personal.
2. En cas que l'IPC augmenti respecte de la previsió general
aprovada per l'Administració de l'Estat i de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, les retribucions del personal de
la cambra s'incrementaran en el mateix percentatge en què es
desviï l'índex de preus al consum, sempre que s'ajusti a la
normativa legal vigent en l'exercici pressupostari corresponent.
3. A les pagues de juny i desembre s'aplicarà l'acordat a la
sessió de la M esa del Parlament de dia 16.11.94, en relació a la
paga de desembre de 1994. El disposat al present apartat serà
d'aplicació a totes les persones que percebin retribucions amb
càrrec al Capítol I de la Secció 02 Parlament.
Clàusula tercera.
1. La jornada màxima de treball s'estableix per al personal
funcionari en 35 hores setmanals, que suposen un còmput anual
de 1.540 hores.
La jornada de treball serà la que ve determinada a les
normes aprovades per la Mesa de Parlament en sessió de dia 14
de juny de 2000.
2. Tindran la consideració de serveis extraordinaris aquells que
els funcionaris del Parlament realitzin fora de la jornada pròpia
del lloc de feina segons les necessitats del servei.
La prestació de serveis extraordinaris serà voluntària i
podrà compensar-se:
a) Mitjançant gratificació econòmica.
b) Amb temps de descans.

I)
Acord entre la institució i el personal per a 2004-2005
(Mesa de dia 29 de juny del 2004).
Acord entre la institució i el personal per a 2004-2005
Clàusula primera.
1. El present acord serà d'aplicació al personal al servei del
Parlament de les Illes Balears. A aquests efectes, es considera
personal al servei del Parlament els funcionaris, el personal
eventual i el personal laboral que prestin el seus serveis
professionals i retribuïts amb càrrec als pressuposts d’aquesta
institució autonòmica.

Les quantitats fixades per grups són:
-

Grup
Grup
Grup
Grup

A................
B................
C................
D i E...........

30 i/hora.
26 i/hora.
23 i/hora.
20 i/hora.

La quantia de les hores extraordinàries s'ha d'incrementar
d'acord amb l'IPC a partir de l’1 de gener del 2006.
Aquestes quantitats s'incrementaran un 30% si es realitzen
en horari nocturn (a partir de les 22:00 h.) i en un 30% més si
es realitzen en horari festiu.
Com a regla general, els serveis extraordinaris es
compensaran amb temps de descans. Quan això no sigui
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possible o les necessitats del servei ho facin aconsellable, la
Mesa procedirà a la compensació mitjançant compensació
econòmica.
Les compensacions no econòmiques pels serveis
extraordinaris s’autoritzaran pel Lletrat-Oficial Major o
persona en qui delegui, a proposta del responsable de cada un
dels diversos serveis de la cambra. La compensació es
realitzarà a raó de dues hores per cada hora de servei
extraordinari.
No procedirà la compensació per serveis extraordinaris als
funcionaris que tinguin la incompatibilitat assenyalada en la
relació de llocs de feina.

Clàusula quarta.
1. Es mantindrà la pòlissa d’assegurança colAlectiva per a cobrir
riscs de mort i d’invalidesa permanent, així com el sistema de
revisió mèdica anual i voluntària, ja establert i vigent.
2. D'acord amb els principis generals establerts al Decret
135/95, de 12 de desembre del 1995, de la Conselleria de la
Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
en el qual es regula l'acció social a favor de funcionaris i
personal laboral de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
amb caràcter permanent, s'aplicaran al personal del Parlament
de les Illes Balears els principis generals d'ajudes socials
establerts en el present acord.
3. Jubilació ordinària. Se satisfarà a la persona interessada la
quantitat de 36.000 i.
4. Jubilació anticipada/cessament voluntari del servei actiu. Es
concediran als funcionaris que solAlicitin la jubilació anticipada
o la baixa anticipada del servei actiu i tinguin una antiguitat
mínima de 15 anys reconeguda per l’Administració i l’edat
mínima de 60 anys, les ajudes següents:
-

Als
Als
Als
Als
Als

60
61
62
63
64

anys.......................7.000
anys.......................9.000
anys.....................11.000
anys.....................14.000
anys.....................15.000

i.
i.
i.
i.
i.

Aquesta ajuda es podrà reportar en dues anualitats o en una,
segons les disponibilitats pressupostàries. La percepció de
l’ajuda econòmica per aquestes jubilacions farà incompatible
la percepció d’una nova ajuda per jubilació ordinària quan es
compleixi l’edat de jubilació legalment prevista.
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Així mateix, per a aquelles persones a les quals es
practiqui qualsevol tipus de retenció mensual, la quantia
màxima de la bestreta mensual serà igual al 100% del sou
líquid mensual menys la retenció assenyalada anteriorment.
5.2. El Parlament podrà concedir com a bestreta l'import de
fins a dues mensualitats íntegres o en el cas que la quantitat
resultant d'aquestes dues mensualitats sigui inferior a 4.200 i
es podrà concedir aquesta quantitat. Aquestes bestretes hauran
de ser reintegrades en un màxim de dos anys, seran retingudes
a la nòmina i no acreditaran cap tipus d'interès.
6. Bestretes extraordinàries. El personal de la cambra tindrà
dret a bestretes de fins a 6 mensualitats líquides o, en el cas que
la quantitat resultant d'aquestes 6 mensualitats sigui inferior a
12.000 i, es podrà concedir aquesta quantitat per a atendre
necessitats de caràcter urgent, la reintegració de les quals
s'efectuarà en un període màxim de fins a tres anys i mig i no
reportaran cap tipus d'interès. Tindran la consideració de
necessitats urgents les derivades de:
1. Malaltia o intervenció quirúrgica greu del solAlicitant,
cònjuge, parella o fills.
2. Defunció del cònjuge, parella o fills.
3. Adquisició d’habitatge habitual.
4. Realització d’obres necessàries per a la conservació de
l’habitatge habitual.
5. Matrimoni o regulació de parelles de fet.
6. Divorci, nulAlitat o separació del solAlicitant.
7. Naixement de fills.
8. Despeses per estudis oficials, a centres nacionals o
estrangers, per al solAlicitant, cònjuge o fills.
9. Adquisició de mobiliari.
10.
Adquisició de vehicles.
11.
Amortització de crèdits públicament documentats amb
ocasió de l’adquisició de l’habitatge habitual.
12.
D’altres circumstàncies d’anàloga naturalesa.
Quan es parla de “parella” en el present acord, s’entenen
parelles estables constituïdes d’acord amb la Llei 18/2001, de
19 de desembre, de parelles estables o altra legislació anàloga.
La Junta de Personal podrà informar favorablement les
solAlicituds de bestretes extraordinàries quan el solAlicitant no
en tingui cap de demanada o hagi pagat almenys el 50% d’una
anterior.
Quan el solAlicitant ocupi una plaça amb una relació de
durada no indefinida, la concessió de bestretes extraordinàries
i ordinàries serà ponderada per la Mesa del Parlament i en cap
cas les mensualitats de reintegrament podran ser superiors a les
mensualitats que restin per acabar la seva relació amb la
institució.

5.Bestretes ordinàries.
5.1. El personal de la cambra en actiu i amb càrrec a
operacions extrapressupostàries (VIAP) tindrà dret a la
concessió de bestretes ordinàries sense cap tipus d'interès de
fins al 100% del sou líquid mensual, sempre que no es prevegi
la finalització contractual abans de final de mes.
Aquesta bestreta haurà de ser compensada a la nòmina
corresponent al mes solAlicitat.

En tot cas, les bestretes, tant ordinàries com extraordinàries,
hauran de liquidar-se en finalitzar la relació amb la institució.
7. Bestreta extraordinària excepcional, per a casos en què el
funcionari o la funcionària, cònjuge, parella, fills, pares,
germans, i qualsevol altra persona que es trobi a càrrec directe
del funcionari o de la funcionària, es vessin afectats d'una
malaltia molt greu en situació límit i que requerís
desplaçaments i estades fora del territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears amb costos elevats. La quantia
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d'aquest tipus de bestreta seria d’un màxim de 48.000 i, a
retornar, amb uns interessos calculats sobre la mitjana que
resulti de la pujada oficial de l’IPC dels darrers 10 anys, en un
termini de fins a 10 anys pels grups A i B i de 15 anys pels
grups C, D i E. Aquesta bestreta seria compatible amb una altra
de prèvia i si l'afectat per la causa de la solAlicitud era el mateix
funcionari o funcionària, se n'asseguraria, en qualsevol cas, la
devolució mitjançant l'assegurança de vida contractada pel
mateix Parlament.
L'existència d'una situació que donàs lloc a la solAlicitud
d'aquest tipus de bestreta donaria lloc automàticament al dret
de disposar d'una llicència extraordinària amb sou de fins a
quatre mesos, prorrogable per altres sis, aquests amb el 50% de
les retribucions íntegres, sempre que l'afectat o afectada no en
fos el funcionari o la funcionària i estigués de baixa. La petició
de la bestreta no serà condició imprescindible per a disposar de
la llicència extraordinària.
8. Ajudes per orfandat.
8.1. Aquesta modalitat d’ajuda té per finalitat contribuir a
pal Aliar la situació econòmica desfavorable que es produeix
amb motiu de la defunció del personal que presta serveis al
Parlament, i va destinada a cada un dels fills menors de
vint-i-un anys que tinguin dependència econòmica del finat, o
fills majors d’aquesta edat que tinguin minusvalidesa
reconeguda i que no gaudeixin d’ingressos propis que superin
el salari mínim interprofessional.
8.2. La quantitat de l’ajuda per orfandat, que es percebrà
d’un sol cop, serà de 3.000 i per fill.
Clàusula cinquena.
Per a la concessió de les bestretes extraordinàries així com
per a la bestreta extraordinària excepcional serà preceptiu
l'informe favorable de la Junta de Personal. El beneficiat o
beneficiada haurà de presentar, en el termini d'un mes a
comptar des de l'aprovació per part de la Junta, en el Registre
de la cambra els documents acreditatius del motiu o motius de
la solAlicitud presentada. En cas de no presentar en el termini
indicat els documents pertinents sense causa justificada, la
Junta de Personal n'informarà la Mesa, la qual resoldrà.

interprofessional. Les peticions d'ajudes que a criteri de la Junta
de personal resultin dubtoses es denegaran, i es notificarà a
l'interessat o interessada el motiu de la no aprovació, a fi que
faciliti les oportunes explicacions, per tal d'accedir a una nova
tramitació de la petició.
Quan el solAlicitant ocupi una plaça amb una relació de
durada no definida, haurà d’esperar un termini de tres mesos
per poder accedir a les ajudes socials i percebrà l’ajuda en la
part proporcional que li correspongui, d’acord amb el temps
que dugui treballat en el moment de la despesa.
El criteri per a atorgar ajudes i el sistema de pagament
d'aquestes serà el següent:
- Pagament per mesos vençuts, prèvia solAlicitud
acompanyada de factura oficial, exceptuant-ne les ajudes per
fills entre 0 i 18 anys, que es pagaran d'ofici per part de la
cambra el mes de gener de cada any. A totes aquelles persones
que s’incorporin a un lloc de feina en el transcurs de l’any, se
li abonaran al final d’any les ajudes per fills nascuts abans de
la seva incorporació al Parlament en la part proporcional que
li correspongui, d’acord amb el temps que hagi treballat, prèvia
solAlicitud del funcionari i mitjançant la presentació d’una
fotocòpia del llibre de família.
Quan el solAlicitant ocupi una plaça amb una relació de
durada no definida cobrarà l’ajuda per fills en la part
proporcional que li correspongui de forma mensual.
- Preferència a les peticions d'aquells membres del personal
que no n'hagin demanat cap, o que n'hagin demanat menys.
- Les ajudes que no es puguin pagar un mes seran les
primeres del següent.
- En cas que no hi hagués crèdit suficient en un moment
determinat, l'ordre de pagament en seria l'invers al de la
jerarquia dels grups funcionarials ( E-D- C- B- i A-), tenint en
compte la preferència del personal funcionari i laboral davant
el personal que ocupi una plaça de durada no indefinida.
Solament a aquests efectes, el personal laboral, si pertoca,
i l'eventual de la cambra, tindran l'equivalència que pertoqui a
les seves retribucions contrastades amb les retribucions
corresponents als grups abans assenyalats dels funcionaris de
carrera de la cambra.

El criteri per a atorgar les bestretes serà el següent:
Clàusula sisena.
1. Bestreta extraordinària excepcional.
2. Bestreta ordinària d’una mensualitat.
3. Bestreta extraordinària, segons l’ordre relacionat al punt
sisè de la Clàusula Quarta.
4. Bestreta ordinària de dues mensualitats.
Per a la concessió de les ajudes socials serà preceptiu
l'informe de la Junta de Personal. Per poder accedir a les ajudes
socials s'haurà de presentar amb caràcter anual una declaració
jurada de les condicions socioeconòmiques dels membres de la
unitat familiar amb dret a la percepció de les ajudes, la
declaració s'haurà de presentar el mes de gener i serà requisit
indispensable per percebre-les. El personal està obligat a
comunicar a la Junta de Personal qualsevol incidència que
signifiqui una modificació d'aquells supòsits que permeten
percebre les ajudes. Aquestes no seran extensives als cònjuges,
parella i fills amb ingressos propis que superin el sou mínim

Les qüestions que es puguin suscitar per la interpretació de
les diverses clàusules de l'Acord present, així com el seguiment
i el control del compliment d'aquestes, seran tractades entre la
persona o persones que la institució assenyali i la Junta de
Personal.
Clàusula setena.
Es destina un fons per a ajudes de caràcter social i per a la
formació del personal funcionari, fills, cònjuges i parelles, les
quanties de les quals que figuren a l'Annex de l'Acord per al
2004-2005.
En el cas que, iniciat 2006, no s'hagués signat un nou acord
entre la Institució i el personal, l'actual quedarà automàticament
prorrogat fins a la signatura d'un de nou, i s'incrementaran totes
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les quantitats de l'Acord amb el percentatge corresponent a
l'IPC de l’any anterior.
Clàusula vuitena.
1. Les vacances es faran d'acord amb el que s'estableix a
l'Estatut de Personal. Les persones responsables de les unitats
a les quals estiguin adscrits funcionalment els treballadors o
treballadores poden autoritzar també de fer-les fora dels
períodes preferents; per a la denegació de la solAlicitud, cal que
la persona responsable de la unitat orgànica justifiqui
degudament a l’Oficialia Major o a la persona en que s'hagi
delegat la funció, que l'absència del funcionari o la funcionària
pertorba decisivament el funcionament del servei.
2. Durant els períodes prioritaris de vacances, cada unitat
orgànica ha d'ésser atesa per un funcionari o funcionària com
a mínim, llevat que les necessitats del servei, justificades
degudament per la persona responsable corresponent a
l'Oficialia Major, determinin una altra cosa.
3. Cada servei ha de confeccionar un pla de vacances per als
mesos d'estiu i trametre'l abans del 30 de maig a l'Oficialia
Major o a la persona en que s'hagi delegat la funció, que els ha
de trametre a la Junta de Personal.
4. Qualsevol excepció al que disposa aquest article ha d'ésser
expressament autoritzada per l'Oficialia Major o per la persona
en que s'hagi delegat la funció, amb l'informe previ de la
persona responsable de la unitat orgànica corresponent.
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2. El Parlament promourà l'assistència del personal del
Parlament als cursos de formació que realitza l'EBAP, d'acord
amb les normes de l'EBAP. Quan no sigui possible l’assistència
als cursos organitzats per l’Escola, el Parlament promourà
l’assistència a altres cursos organitzats per entitats o
organismes oficials per tal que puguin ser valorats en els
concursos de mèrits i d’altres proves selectives.

Clàusula dotzena.
A tot el personal que causi baixa per invalidesa li serà
d’aplicació la resolució aprovada a la sessió de la M esa de dia
20 de febrer del 2002.
Disposició final.
Aquest acord entre la institució i el personal entrarà en
vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
Palma, 13 de maig del 2004.
Per la institució, el secretari primer del Parlament:
Guillem Camps i Coll.
Per la Junta de Personal, el president:
Jaume Riera i Pou.

Annex d'ajudes socials
Clàusula novena.
El Parlament de les Illes Balears facilitarà, mitjançant els
procediments adients, l’accés del personal funcionari al seu
servei a les noves places que puguin sorgir de la creació de la
Sindicatura de Greuges, dependents del Parlament de les Illes
Balears.
Clàusula desena.
Protecció de la maternitat i la paternitat.
1. Les treballadores embarassades tenen dret a absentar-se del
lloc de feina, amb dret a remuneració, per a la realització
d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, amb l'avís
previ i amb justificació de la necessitat que sigui dins l'horari
de treball.
2. El permís d'una hora diària per a lactància es farà d'acord
amb el que s'estableixi a l'Estatut de Personal.
Clàusula onzena.
1. El Parlament facilitarà l'accés dels seus funcionaris als cursos
de formació o de perfeccionament, seminaris, etc., realitzats
dins o fora de l'àmbit de la comunitat autònoma, que tinguin o
puguin tenir relació amb el lloc de feina, acompanyat de
l'informe favorable del cap de servei. Així mateix, es donarà la
màxima publicitat a totes les comunicacions dirigides a la
Cambra relatives a cursos, i especialment als serveis que, per
la temàtica que es tracti, puguin ser els més interessats.

1. Ajudes per fills entre 0 i 18 anys, 750 i anuals. Als
funcionaris que tinguin fills entre 0 i 3 anys aquesta quantitat
s'incrementarà fins a un màxim de 1.200 i anuals per cada fill,
sempre que presentin els justificants acreditatius de les
despeses d'educació infantil, actualment no subvencionada.
2. Ajuda per nupcialitat, constitució de parelles de fet,
separació i/o divorci i dissolució de parelles de fet 700 i.
3.1. Ajudes per estudis universitaris i per estudis de formació
professional en centres oficials per als funcionaris, cònjuge,
parella o fills, fins a 750 i anuals. Aquesta ajuda
s'incrementarà en 600 i per als estudis que forçosament s'hagin
de cursar fora de M allorca. Si el pagament de la matrícula
s'efectua en dos o més terminis, s'haurà de cursar l'ajuda un cop
finalitzat el pagament. Aquestes ajudes són incompatibles amb
la percepció de l'ajuda per fills.
Ajuda per cursos de perfeccionament dels estudis
universitaris i de formació professional realitzats en centres
oficials o reconeguts per alguna universitat, per al personal de
la cambra fins a 600 i anuals.
Per compensació de les despeses realitzades en llibres o
material per al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula,
fins a 200 i anuals.
3.2. Ajuda per estudis dels fills del personal. Aquesta modalitat
té per objecte col Alaborar en les despeses dels fills dels
funcionaris en servei actiu, i s'hi assignarà una sola ajuda pel
mateix curs.
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Per beneficiar-se d'aquesta ajuda hauran de complir-se els
següents requisits:
a) Cursar estudis d'educació infantil, educació primària,
Educació Secundària Obligatòria i batxillerat.
b) No gaudir de beques o ajudes d'altres organismes per a
la mateixa finalitat.
La quantia de l'ajuda serà per a l'adquisició de llibres i
material necessari per al desenvolupament del curs escolar,
prèvia justificació, i per un import màxim de 200 i per fill.

6.9. Ajuda per despeses de manutenció. El personal que, per
raó de servei, hagi de romandre a la seu de la cambra i que, per
raons objectives, no pugui desplaçar-se al seu domicili habitual,
mitjançant autorització del seu cap de servei corresponent,
gaudirà d’un menú al restaurant del Parlament.
7. Les solAlicituds d'ajuda es presentaran dins el mateix any en
què s'ha produït la despesa. Un cop finalitzat l'any, es disposarà
d'una pròrroga de 30 dies per a la presentació de les
solAlicituds, exceptuant-ne els casos excepcionals que valorarà
la Junta de Personal.

3.3. Ajuda al personal per a estudis d’Accés a la Universitat per
un import màxim de 220 i. Per compensació de les despeses
realitzades en llibres o material per al curs fins a 200 i anuals.
4. Ajudes per altres estudis i adquisició de llibres i material
necessari dels cursos, si la Junta de Personal considera que
tenen o podran tenir relació amb la feina del funcionari o
funcionària, fins a 315 i anuals.
5. Ajuda per estudis i adquisició de llibres i material necessari
per al desenvolupament dels cursos de la llengua catalana i de
les altres de la Unió Europea per al funcionari o funcionària,
cònjuge, parella i fills, fins a 143 i anuals.
6. Ajudes sanitàries. No es procedirà al pagament de les ajudes
sanitàries que siguin cobertes totalment pel sistema nacional de
la Seguretat Social. Aquelles ajudes que ho siguin parcialment
podran ser presentades en la part que pertoqui.
6.1. Ajudes per despeses odontològiques i per pròtesis
odontològiques i traumatològiques fins a 740 i per any i
membre de la unitat familiar, llevat de casos extraordinaris a
valorar per la Junta.
6.2. Ajuda per ortodòncia fins a 740 i per any i membre de la
unitat familiar, llevat de casos extraordinaris a valorar per la
Junta.
6.3. Per a despeses oftalmològiques fins a 740 i per a cada
membre de la unitat familiar.
6.4. Per a pròtesis otorrinolaringològiques, fins a un màxim de
356 i anuals per a cada membre de la unitat familiar.
6.5. Per a plantilles i sabates ortopèdiques fins a un màxim de
143 i anuals per a cada membre de la unitat familiar.
6.6. Per altres tipus de material ortopèdic i d’altres tractaments
especials i excepcionals fins a un màxim de 740 i anuals per
a cada membre de la unitat familiar. Per poder accedir a
aquesta ajuda serà preceptiva la recepta mèdica.
6.7. Ajudes per discapacitats, fins a 262 i mensuals per a
familiars de primer grau amb disminucions físiques, psíquiques
o sensorials, incapacitats per a realitzar qualsevol treball i que
es trobin a càrrec directe del funcionari o funcionària,
reconeguda aquesta per qualsevol organisme oficial i sempre
que no es rebin altres ajudes oficials que superin el sou mínim
interprofessional.
6.8. Per revisió ginecològica, fins a 136 i anuals.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 47.
- Pàg. 1443 i 1453. Textos debatuts. Respostes a preguntes
formulades en comissió. Apartat G).
On diu: RGE núm. 2725/04, ...
Ha de dir: RGE núm. 2726/04, ...
- Pàg. 1447 i 1484. Textos en tramitació. Respostes del
Govern a preguntes. Apartat C).
On diu: RGE núm. 1946/04, ...
Ha de dir: RGE núm. 1949/04, ...
- Pàg. 1447 i 1487. Textos en tramitació. Respostes del
Govern a preguntes. Apartat K).
On diu: RGE núm. 2044/04, ...
Ha de dir: RGE núm. 2118/04, ...
- Pàg. 1448 i 1492. Textos en tramitació. Informació.
L'apartat A) es repeteix a l'apartat C), per la qual cosa
aquest darrer s'ha d'obviar.
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