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BT) RGE núm. 5428/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ocultació
de documents mostrats a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
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BX) RGE núm. 5431/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedició
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viatge a Argentina i Uruguai.
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a Argentina i Uruguai.
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amb representants del PP.
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general de Joventut.
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participants en el viatge a Argentina i Uruguai.
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CH) RGE núm. 5441/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
econòmic dels convenis signats per la Conselleria de Turisme.
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CI) RGE núm. 5442/04, de l'Hble. Sra. D iputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació de la Conselleria de Turisme en el XX trofeu Almirall Comte de Barcelona.
1739
CJ) RGE núm. 5443/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures per a l'atenció d'alts malalts d'Alzheimer.
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CK) RGE núm. 5444/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació econòmica de les conselleries en el Consorci per al desenvolupament econòmic de les Illes Balears.
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CL) RGE núm. 5445/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M aria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
econòmic dels convenis signats per la Conselleria de Turisme.
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CM) RGE núm. 5486/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projectes subvencionats el 2003 als ajuntaments.
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CN) RGE núm. 5487/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a residències de tercera edat.
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CO) RGE núm. 5488/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a escoletes de 0 a 3 anys.
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A) RGE núm. 5353/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa
a plantilles de professorat per al curs 2004-2005.
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B) RGE núm. 5520/04, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a curs bàsic de
policies locals a Menorca i a Eivissa i Formentera.
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C) RGE núm. 5521/04, de l'Hble. Sr. Diputat Diego Manuel Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en el marc del Pla Ibexport.
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D) RGE núm. 5522/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici
del curs escolar 2004-2005.
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E) RGE núm. 5523/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts als municipis
de la Serra de Tramuntana.
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F) RGE núm. 5524/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
negociació dels pressuposts generals amb el tripartit de Catalunya.
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G) RGE núm. 5525/04, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe del Grup
Parlamentari Socialista al Congrés dels Diputats relatiu a l'empobriment de la societat espanyola.
1741
H) RGE núm. 5526/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a mesures de seguretat a les obres de la nova autopista Palma-Llucmajor.
1741
I) RGE núm. 5531/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou pressupost
del SOIB.
1741
J) RGE núm. 5532/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències
de l'escurçament de la temporada turística.
1741
K) RGE núm. 5533/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vulneració de
la Llei de transferències de benestar social als consells.
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L) RGE núm. 5534/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment del pagament
mensual dels esportistes.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 5164/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a reforma de l'Estatut d'Autonomia.
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B) RGE núm. 5357/04, del G rup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a solAlicitud de modificació de la Declaració
d'obligacions de servei públic de les rutes aèries.
1743
C) RGE núm. 5358/04, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a Junta Avaluadora de Català.
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D) RGE núm. 5376/04, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a acord de la Comissió permanent del Consejo
General del Poder Judicial.
1744
E) RGE núm. 5394/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a transport aeri.
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F) RGE núm. 5395/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a soterrament de les vies del tren a Palma.
1745
G) RGE núm. 5396/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a renúncia a la connexió amb cable elèctric
amb la península.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 5269/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut
i Consum.
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3.17. INFORMACIÓ
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A) Procediment d'urgència per a la Interpel Alació RGE núm. 4761/04.
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B) Tramitació davant el Ple per a la Proposició no de llei RGE núm. 3479/04.
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C) Tramitació davant el Ple per a la Proposició no de llei RGE núm. 4921/04.
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D) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2946/04.
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E) Retirada de la Interpel Alació RGE núm. 2015/04.
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4. INFORMACIONS
A) Adscripció de la diputada Hble. Sra. Aina Radó i Ferrando al Grup Parlamentari Socialista.

1747

B) Substitucions a diverses comissions i a la Diputació Permanent per part de diputats del Grup Parlamentari Socialista (RGE núm.
5300/04).
1747
C) Nomenament dels titulars de les places de lletrat, cap de negociat de Relacions Institucionals i uixer, afectats pels plans d'ocupació
aprovats per la Mesa dia 29 de juny del 2004.
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D) Bases de la convocatòria per al proveïment de determinats llocs de feina vacants a la relació de llocs de feina de la Cambra,
mitjançant concurs de mèrits.
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E) Bases de la convocatòria per reclassificar les places d'administrador de l'entorn ofimàtic i d'administrador de les bases de dades,
del Servei d'Informàtica.
1753
F) Bases de la convocatòria per la qual es convoquen proves selectives per a la provisió de diferents places actualment ocupades
per personal laboral fix.
1756
G) Bases de la convocatòria per la qual es convoca la realització d'una prova d'aptitud per reclassificar les places d'uixer major i
de director de Seguretat.
1759
H) Bases de la convocatòria per cobrir per lliure designació la plaça de cap de Secretaria de l'Oficialia Major.

1762

5. CORRECCIÓ ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 52.
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el Ple del Consell de Mallorca dugui a terme la tramitació,
davant el Parlament de les Illes Balears, de la presentació de la
proposició de "Llei de protecció del medi nocturn de les Illes
Balears", d'acord amb l'article 25.1 i 2 de la Llei 8/2000, de 27
d'octubre, de consells insulars. 2. Que el vicepresident primer
realitzi els tràmits i les gestions necessaris perquè es dugui a
terme el contingut d'aquest acord".

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de setembre del 2004, d'acord amb els articles 111 i
125 i següents del Reglament del Parlament, admeté a tràmit
la Proposició de llei RGE núm. 5180/04, del Consell Insular de
Mallorca, relativa a protecció del medi nocturn de les Illes
Balears.
Així mateix, la Mesa acordà trametre la proposició de
referència al Govern de les Illes Balears perquè aquest en
manifesti el criteri respecte de la presa en consideració, tot
remarcant que, d'acord amb l'establert per l'article 111.3 del
Reglament del Parlament, aquesta proposició de llei haurà de
ser avalada per un grup parlamentari o per una quarta part de
diputats de la cambra dins els 30 dies següents des d'aquesta
publicació.
Palma, a 15 de setembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

CERTIFIC:
Que la proposició de llei de protecció del medi nocturn de
les Illes Balears, que el Ple del Consell de Mallorca, en sessió
de dia 26 de juliol de 2004, acordà presentar com a iniciativa
legislativa davant el Parlament de les Illes Balears, compleix
els requisits prevists a l'article 25 de la Llei 8/2000, de 27
d'octubre, de consells insulars.
I perquè consti, expedesc el present certificat, amb el vist-iplau de la presidenta de la corporació, Hble. Sra. Maria
Antònia Munar i Riutort.
Palma, 1 de setembre de 2004.
Vist i plau, la presidenta.

CERTIFIC: Que el Ple del Consell Insular de Mallorca, en
sessió ordinària de dia 26 de juliol de 2004, adoptà l'acord
següent que transcric de l'esborrany de l'acta:
Punt 6. Proposta d'acord per a la presentació d'una
proposició de llei de protecció del medi nocturn de les Illes
Balears.
següent

ACORDS
Primer. Exercir la iniciativa legislativa davant el Parlament de
les Illes Balears, mitjançant la presentació de la proposició de
llei de protecció del medi nocturn de les Illes Balears.

S'aprova la proposta per 30 vots a favor (PP, UM, PSOE,
PSM -EN) i 2 abstencions (EU-Els Verds).
El text definitiu d'aquest acord certificat queda subjecte als
termes que resultin de l'aprovació de l'acta.
I perquè es pugui acreditar lliur aquest certificat estès a
l'em`para de l'article 2906 del ROF.
Palma, 1 de setembre de 2004.
La presidenta del Consell Insular de Mallorca.
A)
LLEI DE PROTECCIÓ DEL M EDI NOCTURN DE
LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE M OTIUS

Bartomeu Tous i Aymar, secretari general del Consell
Insular de Mallorca,

la

Aquesta vicepresidència primera proposa que, amb els
informes i dictàmens que resultin pertinents, el Ple del Consell
de Mallorca adopti, amb el quòrum de majoria qualificada, els
següents

Segon. Delegar per defensar la proposició de llei davant el
Parlament els consellers següents: Sr. Fernando Rubio i Aguiló,
Sr. Andreu Crespí i Plaza i Sr. Miquel Nadal i Buades."

Bartomeu Tous i Aymar, secretari general del Consell
Insular de Mallorca,

Es dóna compte de
Vicepresidència Primera:

Atès que s'ha elaborat una memòria que, entre altres temes,
tracta: a) de la motivació i de la necessitat de la llei; b) del marc
competencial i dels fonaments jurídics, i c) de l'avaluació del
cost d'aplicació. I que, a més a més, s'acompanya un recull
normatiu i un text articulat.

proposta

de

la

"Atès que el Consell Executiu, en data 14 de juny de 2004,
ha adoptat el següent acord:"1. Que s'iniciï l'expedient perquè

La llum ha acompanyat a l’home en totes les seves
activitats, és sinònim de vida i facilita la comunicació amb
l’entorn immediat. La llum ens fa reconèixer els nostres éssers
més propers i els nostres espais habituals, però també ens
permet descobrir nous indrets i admirar la bellesa en sentit
ampli.
Per assolir el manteniment de l’activitat i la vida als nostres
espais, cal prolongar la llum molt més enllà de la generositat de
la natura. Cal fer-ho sense sorolls ni estridències; amb un pacte
entre dia i nit, ciutat i ciutadà, home i natura. Durant els últims
anys, s’ha intentat cobrir aquestes necessitats d’una manera
molt accelerada, com amb qualsevol transformació intensa i
ràpida, hem produït unes conseqüències difícilment previsibles
en un inici: el consum energètic elevat a causa de dissenys no
ajustats a les necessitats reals; l’emissió de resplendor cap el
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cel; les enormes quantitats de matèries primeres que requisem
a la natura... Entre aquestes cal esmentar la pèrdua de la
contemplació del cel estrellat, el qual des de temps immemorial
forma part del nostre patrimoni cultural.
A la comunitat autònoma de les Illes Balears, el fet propi de
la insularitat, la limitació del territori, la dependència quasi
total de l’exterior en recursos energètics i les previsions
d’increment del consum de l’energia agreugen encara més
aquest problema i, per tant, és necessari conscienciar i
mentalitzar la societat balear sobre la importància d’aplicar
mesures que permetin reduir els consums energètics mitjançant
la sensibilització cap a l’estalvi energètic.
Així en execució de les competències previstes sobretot, en
l’article 11, apartat 7 de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, establint mesures addicionals de protecció del medi
ambient, i en l’article 10, apartat 3 del mateix text, regulant en
matèria d’ordenació del territori, urbanisme i habitatge, es
procedeix a regular les condicions que han de complir les
instalAlacions d’enllumenat exterior a la nostra comunitat
autònoma.
Aquesta regulació no pot obviar que la configuració de
l’arxipèlag facilita que cada una de les illes majors dugui a
terme l’ordenació del seu territori de manera autònoma a través
de les institucions pròpies, atenent també així als fets
diferencials que caracteritzen cada una d’elles, singularment i
principal per a Menorca en la seva consideració de Reserva de
la Biosfera, per a Mallorca en la Serra de Tramuntana i en
l’existència de l’Observatori Astronòmic de Mallorca a Costitx
i per a Eivissa i Formentera en els Amunts i en els 48 illots que
conformen les Pitiüses. Tampoc pot oblidar per a cada illa la
diferenciació entre zones turístiques i la resta.
Per tant, aquesta ordenació es fa seguint el principi de
màxima proximitat als ciutadans, que com a criteri rector de
l’exercici de les competències públiques a l’àmbit de les Illes
Balears, implica, dins el procés actual de redistribució dels
camps d’actuació dels ens administratius, i en concordança amb
les prescripcions de l’article 39 de l’Estatut d’autonomia i de la
Llei 8/2000, dels Consells Insulars, l’atribució als consells
insulars de la funció reglamentària externa, l’executiva i la
gestió en la matèria regulada en aquesta llei i, en concret, atès
la forta implicació de diversos preceptes envers l’ordenació
territorial, matèria en la qual l’elaboració i aprovació dels plans
territorials insulars ja ha estat traspassada als consells insulars
mitjançant la Llei 2/2001, s’ha considerat oportú fer possible
que, en absència de desenvolupament reglamentari, siguin els
esmentats plans territorials insulars els qui desenvolupin els
referits preceptes.

1717

És objecte d’aquesta llei la regulació de les instalAlacions i
els aparells d’enllumenament exterior i interior, pel que fa a la
contaminació lumínica que poden produir i a la seva eficiència
energètica. Es tracta d’establir les condicions que han de
complir les noves instalAlacions d’enllumenat exterior, tant
públiques com privades, situades a la comunitat autònoma de
les Illes Balears, així com les mesures correctores a aplicar a
les instalAlacions existents inadequades, amb la finalitat de
millorar la protecció del medi ambient mitjançant un ús eficient
i racional de l’energia que consumeixen i la reducció de la
brillantor lluminosa nocturna, sense menys tinença de la
seguretat que ha de proporcionar l’enllumenat als vianants,
vehicles i propietats.
Article 2
Finalitats
Aquesta llei té com a finalitats:
a) Mantenir el màxim possible les condicions naturals de les
hores nocturnes, en benefici de la fauna, de la flora i dels
ecosistemes en general.
b) Promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors
i interiors mitjançant l’estalvi d’energia, sens minva de la
seguretat.
c) Evitar la intrusió lumínica en l’entorn domèstic i, en tot cas,
minimitzar-ne les molèsties i les perjudicis.
d) Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica
en la visió del cel.
Article 3
Exempcions d’aplicació
1. Estan exempts del compliment de les obligacions fixades per
la present llei, en els supòsits i amb l’abast que sigui fixat per
via reglamentària:
a) Els aeroports i ports d’interès general de l’Estat i les
instalAlacions ferroviàries.
b) Les instalAlacions de les forces i els cossos de seguretat i les
instalAlacions de caràcter militar.
c) Els vehicles a motor.
d) En general, les infraestructures la ilAluminació de les quals
estigui regulada per normes destinades a garantir la seguretat de
la ciutadania.
2. N o obstant això, en els casos d’exempció el Govern de les
Illes Balears o, en el seu cas, els consells insulars promouran,
mitjançant convenis de col Alaboració amb els organismes
responsables, la consecució del major número possible de les
finalitats de la present llei que siguin compatibles amb
l’activitat dels referits àmbits.
3. S’exclou de l’àmbit d’aplicació de la present llei la llum
produïda per combustió en el marc d’una activitat sotmesa a
autorització administrativa o a altres formes de control
administratiu si no té finalitat d’ilAluminació.

Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte

Article 4
Definicions
1. Als efectes d’aquesta llei, s’aplicaran els conceptes recollits,
en cada moment, en el Vocabulari Electrònic Internacional
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elaborat per la Comissió Internacional de la IlAluminació, en la
part relativa a la luminotècnia.
2. També als efectes d’aquesta llei, i quant a l’ús a què és
destinat l’enllumenat, s’entén per:
a) Enllumenat exterior viari: el de les superfícies destinades al
trànsit de vehicles.
b) Enllumenat exterior per a vianants: el de les superfícies
destinades al pas de persones.
c) Enllumenat exterior viari i per a vianants: el de les
superfícies destinades al trànsit de vehicles i al pas de persones.
d) Enllumenat exterior ornamental: el de les superfícies
enllumenades amb objectius estètics.
e) Enllumenat exterior industrial: el de les superfícies
destinades a una activitat industrial.
f) Enllumenat exterior comercial i publicitari: el de les
superfícies destinades a una activitat comercial o publicitària.
g) Enllumenat exterior esportiu i recreatiu: el de les superfícies
destinades a una activitat esportiva o recreativa.
h) Enllumenat exterior de seguretat: el de les superfícies que
cal vigilar i controlar.
i) Enllumenat exterior d’edificis: el de les superfícies que, tot
i formar part d’una finca de propietat privada, són externes a
les edificacions.
j) Enllumenat exterior d’equipaments: el de les superfícies que,
tot i formar part d’un equipament, públic o privat, són externes
a les edificacions.
Capítol II
Règim regulador dels enllumenats
Article 5
Zonificació
1. Per a l’aplicació d’aquesta llei, el territori s’ha de dividir en
zones, en funció de la vulnerabilitat a la contaminació lumínica.
2. La divisió del territori en zones s’ha d’establir per via
reglamentària i s’ha d’ajustar a la zonificació següent:
a) Zona E1: àrees incloses a la Llei 1/1991, d’espais naturals o
en àmbits territorials que hagin d’ésser objecte d’una protecció
especial, per raó de llurs característiques naturals o de llur valor
astronòmic especial, en les quals només es pot admetre una
brillantor mínima.
b) Zona E2: àrees incloses en àmbits territorials que només
admeten una brillantor reduïda.
c) Zona E3: àrees incloses en àmbits territorials que admeten
una brillantor mitjana.
d) Zona E4: àrees incloses en àmbits territorials que admeten
una brillantor alta.
e) Punts de referència: punts pròxims a les àrees de valor
astronòmic o natural especial incloses en la E1, per a cadascun
dels quals cal establir una regulació específica en funció de la
distància a què es trobin de l’àrea en qüestió.
3. Els ajuntaments poden establir una zonificació pròpia en llur
terme municipal, sempre que no disminueixi el niell de
protecció aprovat en virtut de l’apartat 2, llevat que hi
concorrin causes justificades, d’acord amb el que sigui regulat
per reglament.
Article 6

Limitacions i prohibicions
1. Els flux d’hemisferi superior instalAlat aplicable a zones
establertes en virtut de l’article 5 s’ha de regular per via
reglamentària, per a cadascun dels usos especificats per l’article
4.2 i per a qualsevol altre ús que sigui determinat per
reglament.
2. Els nivells màxims de llum per a cadascun dels usos
especificats per l’article 4.2 s’han d’establir per via
reglamentària, tenint en compte les recomanacions
internacionals, amb mecanismes que en permetin l’adequació
en cas de modificació de les esmentades recomanacions.
3. Els projectes d’instalAlació d’enllumenats que hagin de
funcionar en horari nocturn han d’anar acompanyats d’una
memòria que en justifiqui la necessitat.
4. Els nivells màxims de llum establerts en virtut de l’apartat 2
també són aplicables als enllumenats interiors, si produeixen
intrusió lumínica cap a l’exterior.
5. Es prohibeixen:
a) Les lluminàries amb un flux d’hemisferi superior que superi
el 25% de l’emès, llevat d’ilAluminacions d’un interès especial,
d’acord amb el determinat per via reglamentària.
b) Les fonts de llum que, mitjançant projectors convencionals
o làsers, emetin per damunt del pla horitzontal, llevat que
ilAluminin elements d’un especial interès històric, d’acord amb
el que sigui determinat per via reglamentària.
c) Els artefactes i dispositius aeris de publicitat nocturna.
d) L’enllumenament de grans extensions de platja o de costa,
excepte per raons de seguretat, en cas d’emergència o en els
casos que sigui determinat per via reglamentària, en atenció als
usos de l’enllumenat.
e) L’enllumenament d’instalAlacions a manca de la memòria
justificativa que exigeix l’apartat 3.
Article 7
Característiques de les instalAlacions i els aparells
d’enllumenament
1. Les instalAlacions i els aparells d’enllumenament s’han de
dissenyar i instalAlar de manera que es previngui la
contaminació lumínica i s’afavoreixi l’estalvi, l’ús adequat i
l’aprofitament de l’energia, i han de comptar amb els
components necessaris per a aquest fi.
2. S’han d’establir per via reglamentària les prescripcions
aplicables als aparells d’enllumenament, en funció, si escau, de
les zones establertes d’acord amb l’article 5 i dels nivells
màxims fixats d’acord amb l’article 6, especialment pel que fa
a:
a) La inclinació i la direcció dels llums, les característiques del
tancament i la necessitat d’apantallar-los per evitar valors
excessius de flux d’hemisferi superior instal A lat,
d’enllumenament o d’intrusió lumínica.
b) El tipus de làmpades que cal utilitzar o d’us preferent.
c) Els sistemes de regulació del flux lluminós en horaris
d’enllumenat restringit, si s’escau.
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3. Els aparells d’enllumenament exterior que, de conformitat
amb el que disposen els apartats 1 i 2, compleixen els requisits
exigits pel que fa als components, el disseny, la instalAlació,
l’angle d’implantació respecte a l’horitzontal i l’eficiència
energètica, poden acreditar mitjançant un distintiu homologat
llur qualitat per evitar la contaminació lumínica i estalviar
energia.

4. Els criteris generals del règim estacional i horari d’usos de
l’enllumenat exterior s’han de regular per via reglamentària. La
regulació ha de tenir en compte les especificitats a què fan
referència els apartats 1, 2 i 3 i ha de fixar els condicionants
aplicables a la ilAluminació en horari d’ilAluminació restringida
de monuments o d’altres elements o zones d’un interès cultural,
històric o turístic especial.

4. S’han d’adoptar els programes de manteniment necessaris
per a la conservació permanent de les característiques de les
instalAlacions i els aparells d’enllumenament.

5. El que estableix el present article també és aplicable als
enllumenats interiors, tant els de propietat pública com els de
propietat privada, si produeixen intrusió lumínica cap a
l’exterior.

5. D’acord amb criteris d’estalvi energètic, s’ha de prioritzar en
els enllumenats exteriors la utilització preferent de làmpades de
vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) i de baixa pressió (VSBP).
Aquestes làmpades han de substituir les làmpades de vapor de
mercuri en els processos de renovació de la l’enllumenat
públic, que han de tendir a la reducció de la potència
instalAlada.
Article 8
Característiques fotomètriques dels paviments
1. Sempre que les característiques constructives, composició i
sistema d’execució resultin idonis respecte a la textura,
resistència a l’esllavissament, drenatge de la superfície,
etcètera, a les calçades de les vies de trànsit es recomana
utilitzar paviments les característiques i propietats reflectants
dels quals resultin adequades per a les instalAlacions
d’enllumenat públic.
2. En conseqüència, sempre que resulti factible, a les calçades
de les vies de trànsit es recomana implantar paviments amb un
coeficient de luminància mitjà o grau de lluminositat el més
elevat possible i amb factor especular que sigui baix.
Article 9
Règim estacional i horari d’usos de l’enllumenat
1. D urant les hores d’absència de llum natural, s’han
d’encendre tan sols les instalAlacions l’emissió de les quals
estigui relacionada amb els següents motius:
a) Per raons de seguretat.
b) Per ilAluminar carrers, camins, vials, llocs de pas i, mentre
siguin destinades a aquest ús, zones d’equipament i
d’aparcament.
c) Per a usos comercials, industrials, agrícoles, esportius o
recreatius, durant el temps d’activitat.
d) Per altres motius justificats, que s’han de determinar per via
reglamentària i s’han d’haver especificat a la memòria
justificativa que exigeix l’article 6.3.
2. L’enllumenat de carrers i vials es reduirà, per disminució del
flux emès per les fonts de llum, a determinades hores de la nit
en les que l’activitat ciutadana i la intensitat del tràfic
disminueixen sensiblement.
3. Els ajuntaments han de regular un règim propi d’enllumenat
per als esdeveniments nocturns singulars, festius, ferials,
esportius o culturals a l’aire lliure, que ha de compatibilitzar la
prevenció de la contaminació lumínica i l’estalvi energètic amb
les necessitats derivades dels esdeveniments esmentats.

Capítol III
Actuacions de les administracions públiques
Article 10
Obligacions de les administracions públiques
Les administracions públiques, en l’àmbit de llurs
competències, compliran i faran complir el següent:
a) Els enllumenats distribueixin la llum de la manera més
efectiva i eficient i utilitzin la quantitat mínima de llum per
satisfer els criteris d’enllumenament.
b) Els llums utilitzats siguin tancats o apantallats, d’acord amb
el que estableixen els articles 6 i 7.
c) Els enllumenat exteriors que s’instalAlin preferentment
tinguin acreditada llur qualitat per evitar la contaminació
lumínica i estalviar energia, d’acord amb el que estableix
l’article 7.3 i la mantinguin al llarg del temps de la seva vida
útil.
d) Els components dels enllumenats s’ajustin adequadament a
les característiques dels usos i de la zona enllumenada i emetin
preferentment en la zona de l’espectre visible de longitud d’ona
llarga.
e) Els enllumenats de carrers i vials es redueixi el flux a les
hores en què l’activitat de la ciutat i la intensitat de trànsit
disminueix sensiblement, sense que per això es menystingui la
seguretat.
f) Els enllumenats estiguin connectats només quan calgui,
mitjançant temporitzadors, si escau.
g) Els enllumenats es mantinguin apagats en horari
d’enllumenat restringit, quan no siguin necessaris.
h) Les instalAlacions i els aparells d’enllumenament siguin
sotmesos al manteniment adequat per a la conservació
permanent de llurs característiques.

Article 11
Règim d’intervenció de l’Administració
1. Les característiques dels enllumenats exteriors, ajustades a
les disposicions d’aquesta llei i de la normativa que la
desenvolupi, s’han de fer constar en els projectes tècnics en
base als quals es fa la solAlicitud d’aprovació de projectes i
instruments urbanístics o llicències d’obra.
2. El que estableix l’apartat 1 també és aplicable als
enllumenats interiors, si produeixen intrusió lumínica a
l’exterior.
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Article 12
Criteris per a la contractació administrativa
1. Les administracions públiques han d’incloure en els plecs de
clàusules administratives d’obres, de serveis i de
subministraments els requisits que ha de complir
necessàriament l’enllumenat exterior per ajustar-se als criteris
de prevenció i correcció de la contaminació lumínica establerts
per aquesta llei i per la normativa que la desenvolupi.
2. El distintiu homologat a què es refereix l’article 7.3 per als
aparells d’enllumenament acredita que compleixen els requisits
fixats per l’apartat 1 als efectes de la contractació
administrativa.
3. Les construccions, les instalAlacions i els habitatges que
requereixen enllumenament en horari d’enllumenat restringit
han de presentar a l’administració pública competent una
memòria que en justifiqui la necessitat. En tot cas, el projecte
d’enllumenat s’ha d’ajustar al màxim als criteris de prevenció
de la contaminació lumínica i eficiència energètica.
Article 13
Construccions finançades amb fons públics
Els projectes d’enllumenat exterior en construccions,
instalAlacions i habitatges finançats amb fons públics s’han
d’ajustar necessàriament als criteris de prevenció de la
contaminació lumínica i eficiència energètica que estableix
aquesta llei.
Capítol IV
Desenvolupament reglamentari

b) Les aportacions i els ajuts atorgats per particulars, per
empreses i institucions públiques o privades i per
administracions públiques.
c) Les aportacions dels pressuposts de les institucions
competents necessàries per garantir el compliment dels
objectius d’aquesta llei.
2. La recaptació del Fons creat per l’apartat 1 s’afecta a la
concessió d’ajuts i subvencions destinats a la implantació de les
mesures establertes per aquesta llei i per la normativa que la
desplegui a les instalAlacions existents inadequades.
Article 16
Règim d’ajuts
1. S’han d’establir línies d’ajuts específics per promoure
l’adaptació dels enllumenats exteriors existents inadequats a les
prescripcions d’aquesta llei.
2. Per a l’atorgament dels ajuts a què es refereix l’apartat 1, és
criteri preferent el fet que l’enllumenat sigui dins una zona E1
o un punt de referència.
3. Les sol Alicituds que es formulin per rebre els ajuts a què es
refereix l’apartat 1 s’han de presentar acompanyades del
projecte tècnic de la modificació de la instalAlació que inclogui
el pressupost corresponent, amb valoració individualitzada de
l’amortització de cada instalAlació.
Capítol VI
Règim sancionador i potestat d'inspecció i de control
Article 17
Infraccions sancionables

Article 14
1. Correspon als consells insulars adoptar, en el marc de les
seves competències, les disposicions reglamentàries necessàries
per al desenvolupament i l’eficàcia d’aquesta llei.

Constitueixen infracció administrativa les accions i les
omissions que contravenen les obligacions que estableix
aquesta llei, d’acord amb la tipificació i la gradació que
estableix l’article 18.

2. En l’exercici de les competències atribuïdes per aquesta llei,
els consells insulars han d’ajustar el seu funcionament al règim
jurídic derivat de la Llei de consells insulars i de la legislació
sectorial que hi sigui aplicable.

Article 18
Tipificació

3. Les facultats incloses a l’apartat 1 d’aquest article les ha
d’exercir el ple del consell insular.

a) Vulnerar dins un marge de fins a dues hores el règim horari
d’ús de l’enllumenat.
b) Excedir de fins al 20% el flux d’hemisferi superior instalAlat
autoritzat.
c) Infringir per acció o per omissió qualsevol altra determinació
d’aquesta llei o de la reglamentació que la desplegui, llevat que
s’incorri en una infracció greu o molt greu.
d) InstalAlar llums o fonts de llum contravenint el que disposa
l’article 6.5.a i b.

4. Els consells insulars disposen de potestat reglamentària per
regular l’organització administrativa inherent a les funcions
objecte d’aquesta llei.
Capítol V
Règim econòmic
Article 15
Fons econòmic
1. Es crea el Fons per a la protecció del medi contra la
contaminació lumínica, que es nodreix dels recursos següents:
a) L’import dels ingressos provinents de les sancions
imposades per les administracions públiques en aplicació
d’aquesta llei.

1. Són infraccions lleus les accions o les omissions següents:

2. Són infraccions greus les accions o les omissions següents:
a) V ulnerar per més de dues hores el règim horari d’ús de
l’enllumenat.
b) Excedir de més del 20% el flux d’hemisferi superior
instalAlat autoritzat.
c) InstalAlar aparells d’enllumenament que no compleixin els
requisits establerts per aquesta llei i per la normativa que la
desenvolupi.
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d) Dur a terme una modificació de l’enllumenat exterior que
n’alteri la intensitat, l’espectre o el flux d’hemisferi superior
instalAlat de manera que deixin de complir les prescripcions
d’aquesta llei o de la normativa que la desenvolupi.
e) Cometre dins una zona E1 o en un punt de referència una
infracció tipificada com a lleu.
f) Obstruir l’activitat de control o d’inspecció de
l’administració.
g) Cometre dues o més infraccions lleus en el termini d’un any.
3. Són infraccions molt greus les accions o les omissions
següents:
a) Cometre una infracció tipificada com a greu, si causa un
perjudici important al medi, segons la valoració que s’estableixi
a nivell reglamentari.
b) Cometre dins una zona E1 o en un punt de referència una
infracció tipificada com a greu.
c) Cometre dues o mes infraccions greus en el termini d’un any.
Article 19
Responsabilitat
Són responsables de les infraccions d’aquesta llei les
persones físiques i jurídiques que han participat en la comissió
del fet infractor.
Article 20
Procediment sancionador

1721

requerir l’interessat, amb audiència prèvia, perquè la
corregeixi, i ha de fixar un termini a aquest efecte.
2. En el cas que el requeriment a què es refereix l’apartat 1
sigui desatès, l’administració competent pot acordar, per
resolució motivada, i amb audiència prèvia de l’interessat, les
mesures necessàries per desconnectar i, si s’escau, precintar
l’enllumenat infractor.
3. Les mesures cautelars determinades per aquest article es
poden adoptar simultàniament a l’acord d’incoació del
procediment sancionador o en qualsevol moment posterior de
la tramitació, i no es poden perllongar per més de tres mesos.
Article 24
M ultes coercitives i reparació dels danys
1. Es poden imposar multes coercitives, d’una quantia màxima
de 600 euros, i un màxim de tres de consecutives, per
constrènyer el compliment de les obligacions derivades de les
mesures cautelars o de les resolucions sancionadores que s’han
dictat.
2. Si una infracció d’aquesta llei causa un dany a la
biodiversitat del medi, el responsable té l’obligació de repararlo, i ha de retornar prioritàriament la situació a l’estat originari,
previ a l’alteració. Si la reparació no és possible, el responsable
de la infracció ha d’indemnitzar pels danys i perjudicis.

El procediment administratiu aplicable per a la imposició de
les sancions fixades per aquesta llei és el que estableix la
normativa vigent reguladora del procediment sancionador.

3. La imposició de multes coercitives i l’exigència de la
reparació del dany o de la indemnització pels danys i perjudicis
causats és compatible amb la imposició de les sancions que
corresponguin.

Article 21
Quantia de les sancions

Article 25
Potestat sancionadora i òrgans competents

1. Les infraccions lleus se sancionen amb multes de 150 a 600
euros.

1. La potestat sancionadora per a les infraccions tipificades per
aquesta llei correspon a l’administració del consell insular i als
ens locals.

2. Les infraccions greus se sancionen amb multes de 600 a
3.000 euros.
3. Les infraccions molt greus se sancionen amb multes de 3.000
a 60.000 euros.
Article 22
Graduació de les sancions
Les sancions es graduen tenint en compte els criteris
següents:
a) La intencionalitat de la persona infractora.
b) El grau de participació en el fet per títol altre que el d’autor.
c) La reincidència, si per resolució ferma s’ha declarat la
comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa.
Article 23
M esures cautelars
1. Si es detecta l’existència d’una actuació contrària a les
determinacions d’aquesta llei, l’administració competent ha de

2. Els òrgans competents per imposar les sancions fixades per
aquesta llei s’han de determinar per reglament.
Article 26
Potestat d’inspecció i control
1. La potestat d’inspecció i control dels enllumenats que puguin
ésser font de contaminació lumínica correspon al departament
de Medi Ambient dels consells insulars i als ajuntaments, i és
exercida per personal acreditat al servei de l’administració
respectiva, que té la condició d’autoritat, sens perjudici del que
estableix la disposició addicional tercera.
2. Els fets constatats en l’acta d’inspecció aixecada pel personal
acreditat a què es refereix l’apartat 1 tenen valor probatori, sens
perjudici de les proves que puguin aportar els interessats.
3. Les entitats o persones sotmeses a inspecció tenen
l’obligació de facilitar al màxim el desenvolupament de les
tasques d’inspecció i control.
Disposició addicional primera
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Els enllumenats exteriors existents inadequats a l’entrada en
vigor d’aquesta llei poden mantenir inalterades llurs condicions
tècniques, en els termes que estableix la disposició transitòria
primera, però han d’ajustar el règim d’usos horaris al que
determinen aquesta llei i la normativa que la desplegui.
Disposició addicional segona
Si posteriorment a l’entrada en vigor d’aquesta llei es porta
a terme una modificació substancial d’un enllumenat exterior
que n’afecta la intensitat, l’espectre o el flux d’hemisferi
superior instalAlat, s’ha d’ajustar en tot cas a les prescripcions
de la llei de la normativa que la desplegui.
Disposició addicional tercera
El desenvolupament reglamentari d’aquesta llei ha de tenir
en compte, d’acord amb els requisits i els principis que la llei
estableix, les alteracions de la claror natural causades per
l’activitat humana, altres que la instalAlació d’enllumenats, que
puguin derivar en formes de contaminació lumínica.
Disposició addicional quarta
Els departaments de Medi Ambient dels consells insulars
han de promoure campanyes de difusió i conscienciació
ciutadana en relació amb la problemàtica que comporta la
contaminació lumínica.
Disposició addicional cinquena

període vuit anys, comptadors de la dita entrada en vigor, i que
s’han de determinar atenent, entre d’altres, els criteris següents:
a) Els usos de l’enllumenat.
b) La classificació de la zona en què s’emplaça l’enllumenat.
c) Els perjudicis que causa l’enllumenat per al medi o per a la
ciutadania.
d) La magnitud de les reformes que s’hagin de dur a terme.
e) L’eficiència energètica de l’enllumenat.
f) Els costos econòmics de l’adaptació.
Disposició transitòria segona
El Govern de les Illes Balears i els consells insulars, per
mitjà del règim d’ajuts regulat per l’article 17 i dels altres
mecanismes pressupostaris, han de colAlaborar amb els
ajuntaments per garantir l’adaptació dels enllumenats públics
dels termes municipals respectius a les prescripcions d’aquesta
llei.
Disposició transitòria tercera
El desenvolupament reglamentari de les prescripcions
regulades als articles 5, 6, 7 i 8 podrà ser realitzat pels plans
territorials insulars de cada illa, en absència de les disposicions
reglamentàries assenyalades a l’article 14.
Disposició final
Aquesta llei entra en vigor el dia següent d’haver estat
publicada.

D ’a co rd
am b
el
p rin c ip i
de
co l A lab o r a c ió
interadministrativa, s’han de promoure convenis de
col Alaboració entre l’administració del Govern de les Illes
Balears, els consells insulars i l’administració local, i també, si
escau, l’administració general de l’Estat, amb vista a l’impuls
i la implantació de les mesures que regula aquesta llei.
Disposició addicional sisena
1. En el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, s’ha de regular i constituir una comissió de
prevenció i correcció de la contaminació lumínica, amb la
participació dels diversos sectors implicats, amb la funció
d’impulsar i promoure l’aplicació d’aquesta llei i qualsevol
altra que li sigui atribuïda.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 5172/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a model de gestió dels centres
sanitaris i sociosanitaris. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5485/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tot inclòs. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
Palma, a 15 de setembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. El desplegament reglamentari d’aquesta llei s’ha d’efectuar
en el termini de nou mesos a partir de la constitució de la
comissió a què es refereix l’apartat 1.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Disposició addicional setena
A)
Es faculta els consells insulars per actualitzar mitjançant els
actes o normes oportunes les multes fixades per aquesta llei,
d’acord amb les variacions de l’índex de preus al consum.
Disposició transitòria primera
Els enllumenats exteriors existents a l’entrada en vigor
d’aquesta llei s’han d’adaptar a les prescripcions de la llei i de
la normativa que la desplegui en el terminis que siguin fixats
per via reglamentària, que en cap cas no poden ultrapassar el

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds interpel Ala el Govern
de les Illes Balears, sobre el model de gestió dels centres
sanitaris i sociosanitaris.
Atès que la Conselleria de Salut ha anunciat repetidament
l'entrada de la iniciativa privada en la construcció del nou
hospital de referència de la comunitat, que es mantenen les
fundacions de l'Hospital de Manacor i de l'Hospital de Son
Llàtzer i que la consellera de Presidència ha anunciat la
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privatització de part de l'assistència geriàtrica, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds interpel Ala el Govern
sobre el model de gestió dels centres sanitaris i sociosanitaris
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

1723

RGE núm. 5305/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i
intervencions fora de centre. (Mesa de 15 de setembre del
2004).
RGE núm. 5306/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Dureta. (M esa de 15 de setembre del
2004).
RGE núm. 5307/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Llàtzer. (Mesa de 15 de setembre del
2004).

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpel Ala el conseller de Turisme del
Govern de les Illes Balears, sobre el tot inclòs.

RGE núm. 5308/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'hospital de Manacor. (Mesa de 15 de
setembre del 2004).

La pràctica del tot inclòs que es va generalitzant a les Illes
Balears incideix d'una manera molt negativa en l'activitat
comercial i en la restauració, entre d'altres, coneguda com
oferta complementària.

RGE núm. 5309/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'hospital de Can Misses. (Mesa de 15 de
setembre del 2004).

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
interpel Alació següent sobre la política general que ha de dur a
terme el Govern per palAliar els efectes negatius que té la
generalització del tot inclòs sobre l'oferta complementària.

RGE núm. 5310/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'hospital Verge del Toro. (Mesa de 15 de
setembre del 2004).

Palma, a 7 de setembre del 2004.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

RGE núm. 5311/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 15 de
setembre del 2004).
RGE núm. 5312/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 15 de
setembre del 2004).

Ordre de Publicació

RGE núm. 5313/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a Son Dureta. (Mesa
de 15 de setembre del 2004).

RGE núm. 5299/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a viatge a Amèrica del Sud de la consellera de
Presidència i Esports. (Mesa de 15 de setembre del 2004).

RGE núm. 5314/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a Son Llàtzer. (Mesa
de 15 de setembre del 2004).

RGE núm. 5302/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions i consulta fora d'horari laboral. (Mesa de 15 de
setembre del 2004).

RGE núm. 5315/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a l'hospital de
Manacor. (Mesa de 15 de setembre del 2004).

RGE núm. 5303/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions i consulta fora d'horari laboral normal. (Mesa
de 15 de setembre del 2004).

RGE núm. 5316/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a l'hospital de Can
Misses. (Mesa de 15 de setembre del 2004).

RGE núm. 5304/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes
i/o intervencions de Son Dureta. (Mesa de 15 de setembre del
2004).

RGE núm. 5317/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a l'hospital Verge del
Toro. (Mesa de 15 de setembre del 2004).

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
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RGE núm. 5318/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 15 de
setembre del 2004).
RGE núm. 5319/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i M ir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 15 de
setembre del 2004).
RGE núm. 5320/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Dureta. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5321/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5322/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'hospital de Manacor. (Mesa de 15 de setembre del
2004).
RGE núm. 5323/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Can Misses. (Mesa de 15 de setembre del 2004).

RGE núm. 5332/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5333/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5334/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5335/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i M ir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a consulta. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5336/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a consulta. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5337/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a consulta. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5338/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a consulta. (Mesa de 15 de setembre del 2004).

RGE núm. 5324/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'hospital Verge del Toro. (Mesa de 15 de setembre
del 2004).

RGE núm. 5339/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i M ir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a consulta. (Mesa de 15 de setembre del 2004).

RGE núm. 5325/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a Son Dureta. (M esa de 15 de setembre del
2004).

RGE núm. 5340/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 15 de setembre del
2004).

RGE núm. 5326/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 15 de setembre del
2004).

RGE núm. 5341/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 15 de setembre del
2004).

RGE núm. 5327/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a l'hospital de Manacor. (Mesa de 15 de
setembre del 2004).

RGE núm. 5342/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 15 de setembre del
2004).

RGE núm. 5328/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a Can Misses. (Mesa de 15 de setembre del
2004).

RGE núm. 5343/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 15 de setembre del
2004).

RGE núm. 5329/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a l'hospital Verge del Toro. (Mesa de 15 de
setembre del 2004).

RGE núm. 5344/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 15 de setembre del
2004).

RGE núm. 5330/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 15 de setembre del 2004).

RGE núm. 5345/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 15 de setembre del 2004).

RGE núm. 5331/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 15 de setembre del 2004).

RGE núm. 5346/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
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d'inversions dels hospitals públics. (Mesa de 15 de setembre
del 2004).
RGE núm. 5347/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució del capítol I dels hospitals públics. (Mesa de 15 de
setembre del 2004).
RGE núm. 5348/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a habitatges de lloguer a Son Gibert. (Mesa de
15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5378/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a control del tot inclòs. (Mesa de 15 de
setembre del 2004).
RGE núm. 5379/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a activitats ilAlegals en apartaments
turístics. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5409/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
obres adjudicades per valor superior a 300.000 euros per la
Conselleria d'Obres Públiques. (Mesa de 15 de setembre del
2004).
RGE núm. 5410/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
obres adjudicades que han resultat per valor superior a
300.000 euros per la Conselleria d'Obres Públiques. (Mesa de
15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5411/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
obres adjudicades mitjançant sistema de pagament per
administració. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5412/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
competències en matèria d'incendis forestals. (Mesa de 15 de
setembre del 2004).
RGE núm. 5413/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
temes reclamats en matèria d'incendis forestals. (Mesa de 15
de setembre del 2004).
RGE núm. 5414/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
helicòpters dedicats a l'extinció d'incendis forestals. (Mesa de
15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5415/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures per la colAlaboració amb l'Ajuntament de Camariñas.
(Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5416/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ocultació d'informació per part del director general
d'Emergències. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
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RGE núm. 5417/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures relacionades amb els viatges a Camariñas. (Mesa de
15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5418/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fotocòpies de les factures relacionades amb els viatges a
Camariñas. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5419/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures relacionades amb els viatges a Camariñas. (Mesa de
15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5420/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reunió amb representants de mitjans de comunicació. (Mesa de
15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5421/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
resposta a preguntes. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5422/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures i despeses relacionades amb els viatges a Camariñas.
(Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5423/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
funcions de la Sra. Maria del Carme Piña Vila. (Mesa de 15 de
setembre del 2004).
RGE núm. 5424/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
requisits del lloc de feina. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5425/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte d'inversió vinculat a la contractació de la Sra. Maria
del Carme Piña Vila. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5426/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
secretària del gabinet del conseller d'Interior. (Mesa de 15 de
setembre del 2004).
RGE núm. 5427/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
documents mostrats a la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5428/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ocultació de documents mostrats a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5429/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
seguretat de les platges. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
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RGE núm. 5430/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
canvis d'RTP. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5431/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedició a Argentina i Uruguai. (Mesa de 15 de setembre del
2004).
RGE núm. 5432/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
doblers en efectiu reintegrats. (Mesa de 15 de setembre del
2004).
RGE núm. 5433/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
doblers en efectiu donats a l'expedició a Argentina i Uruguai.
(Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5434/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses en objectes de regal. (Mesa de 15 de setembre del
2004).
RGE núm. 5435/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost del viatge a Argentina i Uruguai. (Mesa de 15 de setembre
del 2004).
RGE núm. 5436/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatge a Argentina i Uruguai. (Mesa de 15 de setembre del
2004).
RGE núm. 5437/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contactes amb representants del PP. (Mesa de 15 de setembre
del 2004).
RGE núm. 5438/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visites a seus del PP. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5439/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
director general de Joventut. (Mesa de 15 de setembre del
2004).
RGE núm. 5440/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participants en el viatge a Argentina i Uruguai. (Mesa de 15
de setembre del 2004).
RGE núm. 5441/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost econòmic dels convenis signats per la Conselleria de
Turisme. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5442/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació de la Conselleria de Turisme en el XX trofeu
Almirall Comte de Barcelona. (Mesa de 15 de setembre del
2004).

RGE núm. 5443/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures per a l'atenció d'alts malalts d'Alzheimer.
(Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5444/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació econòmica de les conselleries en el Consorci per
al desenvolupament econòmic de les Illes Balears. (Mesa de 15
de setembre del 2004).
RGE núm. 5445/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost econòmic dels convenis signats per la Conselleria de
Turisme. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5486/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projectes subvencionats el 2003 als ajuntaments.
(Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5487/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a residències de tercera edat. (Mesa de 15 de setembre
del 2004).

RGE núm. 5488/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a escoletes de 0 a 3 anys. (Mesa de 15 de setembre del
2004).
Palma, a 15 de setembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Programa de les activitats diàries desenvolupades en el
viatge a Amèrica del Sud per la consellera de Presidència i
Esports, cost total del desplaçament així com relació de les
persones que l'acompanyaven i en funció de què formaven part
de la comitiva.
Palma, a 6 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin ha estat el cost de les consultes i 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 d'agost del 2004?
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària, per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis
mesos a l'hospital de Son Dureta, referit al mes d'agost 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.
Quin ha estat el cost per la realització de les consultes i per
intervencions realitzades per personal de l'hospital de Can
Misses fora de l'horari laboral, "peonades", durant el mes
d'agost del 2004, distribuït per serveis?
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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, 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 les consultes i/o
intervencions a l'hospital de Son Dureta per personal del centre,
fora de l'horari laboral normal, "peonades", durant el mes
d'agost del 2004, distribuït per serveis?
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 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'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis
mesos a l'hospital de Son Llàtzer, referit al mes d'agost del
2004.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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, 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 les 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 d'agost
del 2004, distribuït per serveis?

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària, per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis
mesos a l'hospital de Manacor, referit al mes d'agost del 2004.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

Palma, a 1 de setembre 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.
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Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària, per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis
mesos a l'hospital de Can Misses, referit al mes d'agost del
2004.

Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

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.
Nombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària, per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'hospital
de Son Dureta, referit al mes d'agost del 2004.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària, per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis
mesos a l'hospital Verge del Toro, referit al mes d'agost del
2004.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària, per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis
mesos a centres concertats de M enorca, referit al mes d'agost
del 2004.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Nombre d'intervencions realitzades
en
jornada
extraordinària, per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'hospital
de Son Llàtzer, referit al mes d'agost del 2004.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

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.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària, per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis
mesos a centres concertats d'Eivissa, referit al mes d'agost del
2004.

N ombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària, per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'hospital
de Manacor, referit al mes d'agost del 2004.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
P)
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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 realitzades en jornada
extraordinària, per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'hospital
de Can Misses, referit al mes d'agost del 2004.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica,
per especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, de
tres a sis mesos i més de sis mesos a l'hospital de Son Dureta,
referit al mes d'agost del 2004.

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.
Nombre d'intervencions realitzades en
jornada
extraordinària, per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'hospital
de Verge del Toro, referit al mes d'agost del 2004.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica,
per especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, de
tres a sis mesos i més de sis mesos a l'hospital de Son Llàtzer,
referit al mes d'agost del 2004.

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.
N ombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària, per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres
concertats de Menorca, referit al mes d'agost del 2004.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica,
per especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, de
tres a sis mesos i més de sis mesos a l'hospital de Manacor,
referit al mes d'agost del 2004.

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.
Nombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària, per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres
concertats d'Eivissa, referit al mes d'agost del 2004.

Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica,
per especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, de
tres a sis mesos i més de sis mesos a l'hospital de Can Misses,
referit al mes d'agost del 2004.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

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.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a
l'hospital de Manacor el mes d'agost del 2004.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica,
per especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, de
tres a sis mesos i més de sis mesos a l'hospital de Verge del
Toro, referit al mes d'agost del 2004.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Son
Dureta el mes d'agost del 2004.
Palma, a 1 de setembre 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.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Son
Llàtzer el mes d'agost del 2004.
Palma, a 1 de setembre 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.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Can
Misses el mes d'agost del 2004.
Palma, a 1 de setembre 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.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a
l'hospital Verge del Toro el mes d'agost del 2004.
Palma, a 1 de setembre 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.
Llista d'espera quirúrgica a l'hospital de Son Dureta, de zero
a tres mesos, de tres a sis mesos i de més de sis mesos, per
especialitats, a 31 d'agost del 2004.
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Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Llista d'espera quirúrgica a l'hospital de Can Misses, de
zero a tres mesos, de tres a sis mesos i de més de sis mesos, per
especialitats, a 31 d'agost del 2004.
Palma, a 1 de setembre 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.
Llista d'espera quirúrgica a l'hospital de Son Llàtzer, de
zero a tres mesos, de tres a sis mesos i de més de sis mesos, per
especialitats, a 31 d'agost del 2004.
Palma, a 1 de setembre 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.
Llista d'espera quirúrgica a l'hospital de Manacor, de zero
a tres mesos, de tres a sis mesos i de més de sis mesos, per
especialitats, a 31 d'agost del 2004.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Llista d'espera quirúrgica a l'hospital de Verge del Toro, de
zero a tres mesos, de tres a sis mesos i de més de sis mesos, per
especialitats, a 31 d'agost del 2004.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

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 de malalts en llista d'espera per consulta a l'hospital
de Son Dureta, per especialitats i temps d'espera, a 31 d'agost
del 2004.
Palma, a 1 de setembre 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.
Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a l'hospital
de Son Llàtzer, per especialitats i temps d'espera, a 31 d'agost
del 2004.
Palma, a 1 de setembre 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 de malalts en llista d'espera per consulta a l'hospital
de Manacor, per especialitats i temps d'espera, a 31 d'agost del
2004.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
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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 Verge del Toro, per especialitats i temps d'espera, a 31
d'agost del 2004.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Malalts en llista d'espera per a la realització d'ecografia,
TAC, TAC helicoïdal, mamografia i RNM, a l'hospital de Son
Llàtzer, amb indicació de l'espera màxima, a 31 d'agost del
2004.

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 de malalts en llista d'espera per consulta a l'hospital
de Can M isses, per especialitats i temps d'espera, a 31 d'agost
del 2004.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Malalts en llista d'espera per a la realització d'ecografia,
TAC, TAC helicoïdal, mamografia i RNM, a l'hospital de Son
Dureta, amb indicació de l'espera màxima, a 31 d'agost del
2004.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Malalts en llista d'espera per a la realització d'ecografia,
TAC, TAC helicoïdal, mamografia i RNM, a l'hospital de
Verge del Toro, amb indicació de l'espera màxima, a 31 d'agost
del 2004.
Palma, a 1 de setembre 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.

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.
Malalts en llista d'espera per a la realització d'ecografia,
TAC, TAC helicoïdal, mamografia i RNM, a l'hospital de Can
Misses, amb indicació de l'espera màxima, a 31 d'agost del
2004.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Malalts en llista d'espera per a la realització d'ecografia,
TAC, TAC helicoïdal, mamografia i RNM, a l'hospital de
Manacor, amb indicació de l'espera màxima, a 31 d'agost del
2004.

AT)
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.
Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'ibsalut i de medicina primària de cada illa, referida a 31 d'agost
del 2004.
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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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 Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quins resultats han donat les actuacions de control dels
inspectors tant a hotels com a apartaments turístics per a la
pràctica del tot inclòs?
Palma, a 21 de juliol del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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 de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Quin és el pla d'inversions dels hospitals públics de les Illes
Balears per als anys 2002, 2003 i 2004?
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Quina constància té el conseller de Turisme de la pràctica
d'activitats il Alegals en apartaments turístics?
Palma, a 21 de juliol del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució del capítol I dels hospitals públics
de les Illes Balears a 31 d'agost del 2004?
Palma, a 1 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan es va iniciar l'expedient, la tramitació i la finalització
del projecte dels 72 nous habitatges de lloguer a Son Gibert?
Palma, a 6 de setembre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AY)

BA)
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.
Quantes obres ha adjudicat o contractat la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports des de l'1 de juliol
del 2003 per import o cost superior a 300.000 euros sense una
prèvia licitació pública i amb quines empreses?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
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.
Quantes obres ha adjudicat o contractat la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports des de l'1 de juliol
del 2003 que hagin resultat obtenir un import o cost superior a
300.000 euros sense una prèvia licitació pública i amb quines
empreses?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
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El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

Per quin motiu es va interessar el conseller d'Interior davant
la Conselleria de Medi Ambient pels helicòpters que s'havien
de dedicar a l'extinció d'incendis forestals?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

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

BC)
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.
Quantes obres ha adjudicat o contractat la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports des de l'1 de juliol
del 2003 mitjançant sistema de pagament per administració o
sense pressupost previ tancat i amb quines empreses?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
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 competències concretes creu el conseller d'Interior
que té la seva conselleria en matèria d'incendis forestals?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quin motiu el director general d'Emergències ha tengut
a la seva disposició l'expedient de les factures de despeses
relacionades amb viatges per raó de la colAlaboració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Camariñas?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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

Ha ocultat el director general d'Emergències al conseller
d'Interior que ha tengut a la seva disposició l'expedient de les
factures de despeses relacionades amb viatges per raó de la
colAlaboració de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb
l'Ajuntament de Camariñas?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

Quins temes concrets són els que va reclamar el conseller
d'Interior a la Conselleria de Medi Ambient en matèria
d'incendis forestals?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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, 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.
BI)
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.
Quins funcionaris i càrrecs de confiança foren els
encarregats de fer les fotocòpies, utilitzant paper de la
conselleria, de les factures de despeses relacionades amb
viatges per raó de la colAlaboració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Camariñas, que foren
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facilitades a un determinat mitjà de comunicació (i si el
conseller no ho sap que ho pregunti per tal de respondre)?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.
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despeses relacionades amb viatges per raó de la colAlaboració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb l'Ajuntament
de Camariñas, (i si el conseller no ho sap que ho pregunti per
tal de respondre)?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BJ)
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.
És cert o fals que funcionaris i càrrecs de confiança foren
els encarregats de fer les fotocòpies, utilitzant paper de la
conselleria, de les factures de despeses relacionades amb
viatges per raó de la colAlaboració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Camariñas, que foren
facilitades a un determinat mitjà de comunicació?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

BM )
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.
Per quin motiu el conseller d'Interior contesta les preguntes
que se li fan dient que no té coneixement de fets que succeeixen
a la seva conselleria, sense demanar la informació pertinent a
les persones que han intervengut en els fets per tal de contestar
la veritat qualque vegada?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BK)
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.
És cert o fals que s'utilitza la fotocopiadora i el paper de la
Conselleria d'Interior per fer les fotocòpies, utilitzant paper de
la conselleria, de les factures de despeses relacionades amb
viatges per raó de la colAlaboració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Camariñas, que foren
facilitades a un determinat mitjà de comunicació?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El director general d'Emergències tenia ordre del conseller
d'Interior o va actuar pel seu compte quan va preparar factures
i despeses relacionades amb viatges per raó de la colAlaboració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb l'Ajuntament
de Camariñas, que foren facilitades a un determinat mitjà de
comunicació?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nom i el càrrec dels funcionaris que
acompanyaren el director general d'Emergències que va estar
reunit a la Conselleria d'Interior amb representants de mitjans
de comunicació per tractar de temes relacionats amb factures de

BO)
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 són les necessitats pròpies del gabinet del conseller
d'Interior que cobreix la Sra. Maria del Carme Piña Vila?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

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

BP)
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.
Quins són els requisits administratius del lloc de feina que
en l'actualitat ocupa a la Conselleria d'Interior la Sra. Maria del
Carme Piña Vila?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BQ)
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 quin projecte d'inversió està vinculada la contractació de
la Sra. Maria del Carme Piña Vila?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
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.
Qui ha desenvolupat la funció de secretària del gabinet del
conseller d'Interior des de l'1 de juliol del 2003 fins al 31
d'agost del 2004?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
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.
Existeixen en realitat els documents que el conseller
d'Interior va exhibir a la seva compareixença davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals de 2 de juny del 2004,
sense permetre que ningú no els ves?

BT)
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.
Per quin motiu continua ocultant el conseller d'Interior els
documents que va exhibir a la seva compareixença davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals de 2 de juny del 2004 i no
els facilita malgrat li hagin estat solAlicitats per escrit?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BU)
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 concretat la dotació pressupostària de 60.000
euros per millorar la seguretat a les platges de la nostra
comunitat autònoma en relació amb cada municipi?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BV)
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 és la relació nominal de tots els canvis d'RPT
realitzats per la Conselleria d'Interior des del 3 de juliol del
2001 fins al dia d'avui, i que ha estat enviada per a la seva
publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BX)
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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 quina o a quines partides pressupostàries s'han carregat
les despeses de l'expedició a Argentina i Uruguai d'agost al
setembre del 2004?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CB)
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 detallat del viatge de la consellera de
Presidència i Esports, Sra. Puig, a Argentina i a Uruguai,
d'agost a setembre del 2004?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BY)
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 quantitat de doblers en efectiu ha estat reintegrada de
la que es donà a l'expedició que ha viatjat a Argentina i a
Uruguai d'agost a setembre del 2004?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CC)
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.
Per quin motiu els participants en el viatge a Argentina i a
Uruguai de la consellera de Presidència i Esports, Sra. Puig, no
ho feren junts?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
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 quantitat de doblers en efectiu es donà a l'expedició
que ha viatjat a Argentina i a Uruguai d'agost a setembre del
2004?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CD)
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.
Ha mantengut contactes la consellera de Presidència i
Esports, Sra. Puig, en el seu viatge a Argentina i Uruguai, amb
representants del Partit Popular en qualitat de membres d'aquest
partit?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quines compres i per quin import s'han fet en objectes de
regal al viatge de la consellera de Presidència i Esports, Sra.
Puig, a Argentina i a Uruguai?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

CE)
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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Ha visitat la consellera de Presidència i Esports, Sra. Puig,
seus del Partit Popular en el seu viatge a Argentina i a Uruguai?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CF)
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.
Per quin motiu en el viatge de la consellera de Presidència
i Esports, Sra. Puig, a Argentina i a Uruguai, ha viatjat la
família Contestí (Sra. Magdalena Contestí i Sr. Joan Contestí),
i no el director general de Joventut, atès que aquesta direcció
general té una secció denominada Comunitats Balears a
l'Exterior?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CG)
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 és la quantia de la participació econòmica de la
Conselleria de Turisme en el XX trofeu Almirall Comte de
Barcelona?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les infraestructures, el calendari i el pressupost
prevists, per a l'atenció als malalts d'Alzheimer que el Govern
de les Illes Balears té previst construir?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Relació de càrrecs públics, funcionaris i autoritats que han
acompanyat la consellera de Presidència i Esports, Sra. Puig,
a Argentina i a Uruguai, amb explicació del motiu de la seva
participació en el viatge.
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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

CK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la participació econòmica anual de les diferents
conselleries i empreses públiques del Govern de les Illes
Balears en el Consorci per al Desenvolupament Econòmic de
les Illes Balears?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el cost econòmic de cadascun dels convenis signats
per la Conselleria de Turisme, empreses públiques, consorcis
i instituts que en depenen a càrrec dels pressuposts del 2004?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

CL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les actuacions concretes i quantificades
econòmicament que ha realitzat o realitzarà la Conselleria de
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Presidència del Govern de les Illes Balears en matèria d'atenció
als discapacitats l'any 2004?
Palma, a 7 de setembre del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin seguiment ha fet el SOIB sobre el compliment dels
projectes pels quals s'havien subvencionat el 2003 els
ajuntaments per contractar treballadors desocupats per realitzar
obres i serveis d'interès general?
Palma, a 13 de setembre del 2004.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quins municipis s'ha decidit ubicar les residències de
tercera edat? Quins criteris s'han seguit per ubicar-les en
aquests municipis? Quin finançament es té per a cada
residència i per part de quina administració? Qui i com
gestionarà les diferents residències?
Palma, a 13 de setembre del 2004.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quins municipis s'han concedit subvencions per a
escoletes de 0 a 3 anys i amb quins criteris?
Palma, a 13 de setembre del 2004.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
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Ordre de Publicació
RGE núm. 5353/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a plantilles de professorat per al curs
2004-2005. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5520/04, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a curs
bàsic de policies locals a Menorca i a Eivissa i Formentera.
(Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5521/04, de l'Hble. Sr. Diputat Diego Manuel
Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en el m arc del Pla Ibexport. (Mesa de 15 de
setembre del 2004).
RGE núm. 5522/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici del curs escolar 2004-2005. (Mesa de 15 de
setembre del 2004).
RGE núm. 5523/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts als
municipis de la Serra de Tramuntana. (Mesa de 15 de setembre
del 2004).
RGE núm. 5524/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a negociació dels pressuposts generals am b el tripartit de
Catalunya. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5525/04, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe del
Grup Parlamentari Socialista al Congrés dels Diputats relatiu
a l'empobriment de la societat espanyola. (Mesa de 15 de
setembre del 2004).
RGE núm. 5526/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a mesures de seguretat a les obres de la nova
autopista Palma-Llucmajor. (Mesa de 15 de setembre del
2004).
RGE núm. 5531/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nou pressupost del SOIB. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5532/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conseqüències de l'escurçament de la temporada turística.
(Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5533/04, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
vulneració de la Llei de transferències de benestar social als
consells. (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5534/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del G rup Parlamentari Socialista, relativa a increment
del pagament mensual dels esportistes. (Mesa de 15 de
setembre del 2004).

1740

BOPIB núm. 53 - 17 de setembre del 2004

Palma, a 15 de setembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el conseller d'Educació i Cultura en
relació amb l'inici del curs escolar 2004-2005?

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

Palma, a 14 de setembre del 2004.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

Quins criteris ha seguit la Conselleria d'Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears per a la confecció de les
plantilles de professorat per al curs 2004-2005?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines són les previsions de la Conselleria d'Interior en
relació amb la convocatòria d'ajuts als municipis de la Serra de
Tramuntana?

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Té previst el conseller d'Interior realitzar el curs bàsic de
policies locals a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera per
tal de descentralitzar les activitats formatives?
Palma, a 14 de setembre del 2004.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

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

Palma, a 14 de setembre del 2004.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears el fet
que el Govern espanyol vulgui negociar els pressuposts
generals de l'Estat per a l'any 2005 amb el govern tripartit de
Catalunya?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines accions es portaran a terme en el marc del Pla
Ibexport, de promoció exterior i internacionalització de
l'empresa balear?

Palma, a 14 de setembre del 2004.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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

Palma, a 14 de setembre del 2004.
El diputat:
Diego M. Guasch i Díaz.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Està d'acord el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació
amb l'informe del Grup Parlamentari Socialista al Congrés dels
Diputats, relatiu a la situació econòmica i al perill
d'empobriment de la societat espanyola, pel que fa a les Illes
Balears?
Palma, a 14 de setembre del 2004.
El diputat:
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Jaume R. Tadeo i Florit.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
En base a quins criteris el Govern vulnera l'equilibri de les
aportacions econòmiques a cada consell que s'havia acordat a
la Llei de transferències de benestar social amb l'aportació
extraordinària de 6,5 milions d'euros a l'Institut de Serveis
Socials i Esportius de Mallorca?
Palma, a 15 de setembre del 2004.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

Després de l'accident succeït a les obres de la nova
autopista Palma-Llucmajor el passat dia 9 de setembre, quines
mesures de seguretat ha pres la Conselleria d'Obres Públiques?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 14 de setembre del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
El conseller de Treball ha afirmat en premsa que el SOIB
gestionarà 46 milions d'euros l'any pròxim. D'on ve aquest nou
pressupost?
Palma, a 15 de setembre del 2004.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

Com justifica el Govern l'increment previst a la quantitat a
pagar mensualment pels esportistes de Menorca, Eivissa i
Formentera, integrats a l'Escola Balear de l'Esport?
Palma, a 15 de setembre del 2004.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quants de treballadora i quantes treballadores del sector
turístic no tendran dret al subsidi per atur com a conseqüència
de l'escurçament de la temporada turística?
Palma, a 15 de setembre del 2004.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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 conseller de Turisme del Govern de les

RGE núm. 5164/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a reforma de l'Estatut d'Autonomia,
amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5357/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a solAlicitud de modificació de la
Declaració d'obligacions de servei públic de les rutes aèries,
amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Economia
(Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5358/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Junta Avaluadora de Català, amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5376/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a acord de la Comissió permanent del
Consejo General del Poder Judicial, amb solAlicitud de
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
(Mesa de 15 de setembre del 2004).
RGE núm. 5394/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a transport aeri, amb solAlicitud de
tramitació davant la Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa
de 15 de setembre del 2004).
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RGE núm. 5395/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a soterrament de les vies del tren a
Palma, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió
d'Ordenació Territorial (Mesa de 15 de setembre del 2004).

2. Aquesta ponència convocarà a les organitzacions socials
més representatives de les Illes Balears perquè puguin
expressar en seu parlamentària les seves opinions sobre el
contingut i l’abast de la reforma estatutària.

RGE núm. 5396/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a renúncia a la connexió amb cable
elèctric amb la península, amb solAlicitud de tramitació davant
la Comissió d'Economia (Mesa de 15 de setembre del 2004).
Palma, a 15 de setembre del 2004.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Palma, a 31 d'agost del 2004.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
Atès que el canvi de Govern de l’Estat de fa uns mesos, el
President del Govern ha expressat la voluntat política del nou
Govern d’obrir un procés de remodelació i reforma dels
estatuts d’autonomia que a les seves respectives comunitats ho
considerin oportú i fins i tot, arribar a una reforma de la
Constitució que entre altres coses permeti un Senat com a
cambra territorial.
Atès que el President del Govern ha expressat repetides
vegades que aquesta reforma ha de sorgir de la voluntat política
dels distints partits amb representació parlamentària a l’àmbit
de cada comunitat autònoma i no d’un pacte per entre les forces
estatals, manera que nosaltres consideram la més adequada per
avançar en l’autogovern de les comunitats autònomes i
coherent amb l’esperit federal que nosaltres representam.
Si alhora nosaltres partim del supòsit que la nostra
comunitat autònoma va perdre l’oportunitat, quan es va
elaborar l’actual Estatut d’Autonomia, d’aconseguir les quotes
d’autogovern que nosaltres consideràvem justes i necessàries.
Creim que ha arribat el moment oportú d’afrontar una
reforma del nostre Estatut d’Autonomia que concedeixi la
majoria d’edat al Parlament i al Govern, que assoleixi el grau
de competències que l’hi corresponen i que estableixi amb
claredat el paper dels consells insulars dins l’estructura de la
comunitat.
Estam convençuts que una reforma d’aquestes
característiques cal d’un ample consens de les forces polítiques
de les Illes Balears, així com de la societat civil en general. I,
en conseqüència, és el Parlament qui ha de prendre la iniciativa
política des del primer moment.
Per tots aquests motius, el Grup Esquerra Unida i Els Verds
presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears constituirà una ponència
parlamentària capaç d’escoltar l’opinió de la societat civil i
redactarà de manera definitiva el que ha de ser la proposta de
reforma de l’Estatut d’Autonomia.

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'Economia.
El Consell de Ministres va aprovar dia 21 de novembre de
2003, la declaració d’obligacions de servei públic de les rutes
aèries interinsulars.
Malgrat les peticions de la societat de les Illes Balears,
aquesta declaració d’OSP va deixar fora les rutes aèries que
connecten les illes amb la península. D’altra banda, l’acord
fixava unes tarifes màximes excessivament altes degut a
l’incessant increment dels preus del bitllet aeri durant els
darrers anys, tarifes que, d’altra banda, estan per sobre de les
que vigeixen en rutes similars de Canàries també declarades de
servei públic.
Transcorreguts 9 mesos, ha quedat clarament demostrat el
fracàs d’aquesta declaració d’obligacions de servei públic
pactada pel Govern de les Illes Balears presidit pel Sr. Jaume
Matas i el Govern espanyol, presidit aleshores pel Sr. José
María Aznar. Fracàs degut, entre d’altres causes, al fet de
trobar-nos davant una declaració d’OSP sense cap tipus
d’aportació econòmica per part del Ministeri de Foment.
Considerant que des de les institucions de les Illes Balears
s’ha de continuar insistint per tal de veure garantides les
necessitats de comunicació per via aèria dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears, atès que es tracta d’un dret
reconegut en l’ordenament jurídic que no ha estat satisfet pel
Govern espanyol malgrat les reiterades i unànimes peticions
institucionals, la reivindicació cívica d’aquest dret per la
gairebé totalitat d’entitats polítiques, sindicals, econòmiques i
socials, i les multitudinàries mobilitzacions populars.
És l’obligació primera dels responsables polítics escoltar i
donar satisfacció a les justes i raonades demandes dels
ciutadans. Cada institució pública així ho ha de fer,
especialment en els àmbits de les seves competències. Per tant,
és responsabilitat ineludible de les institucions reclamar del
Govern de les Illes B alears i del Ministeri de Foment que els
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears disposem de les
necessàries i suficients rutes aèries entre les Illes Balears i amb
la península, que les freqüències en les rutes siguin també
suficients i ajustades en horari a les particulars necessitats de la
població de les Illes Balears i que les tarifes d ‘aquestes rutes
s’adaptin a les necessitats de la demanda sense objeccions
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insalvables derivades de la seva hipotètica manca de
rendibilitat empresarial.
És per tot això que el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dirigir-se al Ministeri de Foment tot instant la
revisió de l’Acord del Consell de Ministres de 21 de novembre
de 2003, pel que es declaren obligacions de servei públic en
rutes aèries entre les Illes Balears, tot proposant introduir els
canvis següents:
a) Que es declarin també obligacions de servei públic les
rutes aèries entre les Illes Balears i la península. En concret les
rutes aèries que enllacen les Illes amb Barcelona, Madrid i
València.
b) Que es modifiquin a la baixa les tarifes màximes
establertes.
c) Que es prevegin tarifes amb preu reduïts, a més dels
grups ja prevists (joves menors de 22 anys, majors de 65 anys,
equips federats, malalts), als següents:
Famílies nombroses
Acompanyants de malalts, amb un màxim de 2
acompanyants.
d) Que per als vols en les distintes rutes es garanteixin les
comunicacions en horaris amb sortida entre les 7 i les 8.30 h i
amb retorns a última hora de tancament d’operacions dels
aeroports. En aquestes hores s’haurà de reforçar, en cas
necessari, l’oferta de servei, bé adequant les dimensions de la
nau o les freqüències del servei per tal d’atendre les necessitats
de la demanda de passatge i càrrega. Els horaris hauran de
permetre als usuaris efectuar un viatge d’anada i tornada el
mateix dia amb un marge de 10 hores en destinació.
e) Que es modifiqui la Comissió Mixta, en el sentit que
estigui composada per quatre representants del Ministeri de
Foment i altres quatre de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (amb representació en el seu si de cadascun dels
consells insulars de Mallorca, Menorca i d’Eivissa i
Formentera).
2. El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se al
President de la comunitat autònoma de les Illes Balears per tal
que, d’acord amb el previst al punt tercer de l’Acord del
Consell de Ministres de 21.11.2003, insti la convocatòria de la
Comissió Mixta per proposar els canvis en qüestió, un cop s’ha
constatat que la Declaració negociada i aprovada en el seu dia
no respon als interessos dels ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a incloure en els pròxims pressuposts generals de l’Estat la
partida econòmica suficient a fi i efecte de fer viable la
Declaració d’obligació de servei públic.
Palma, a 5 de setembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)
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 de
Cultura, Educació i Esports.
L’any 1989 es creà la Junta Avaluadora de Català (JAC)
que al llarg dels anys ha anat realitzant una meritòria tasca
d’avaluació i certificació dels coneixements de llengua catalana
per part de la població adulta de les Illes Balears. La creació de
la JAC feia possible un sistema àgil, just, independent
d’avaluació i acreditació oficial.
Els darrers mesos han aparegut a premsa diverses notícies
sobre la intenció de la Conselleria d’Educació i Cultura de
suprimir la Junta Avaluadora de Català. Notícies que s’han
confirmat amb la redacció de l’avantprojecte de Decret sobre
avaluació i certificació de coneixements de català, que no sols
elimina la JAC sinó que estableix un nou sistema menys fiable
acadèmicament, amb manco participació d’entitats reconegudes
i sota un evident control polític.
És per això, i per evitar, un altre atemptat contra la llengua
catalana a les Illes Balears que el G rup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir la Junta Avaluadora de Català i en
general l’actual sistema d’avaluació i acreditació oficial, i en
conseqüència a desistir en la tramitació de l’avantprojecte sobre
avaluació i certificació de coneixements de català.
Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
D)
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 de
Cultura, Educació i Esports.
El proppassat 15 de juliol de 2004, es publicà al BOE un
acord de la Comissió Permanent del Consejo General del Poder
Judicial pel qual s’anuncià el concurs per a la provisió de
determinats càrrecs judicials entre membres de la carrera
judicial, amb categoria de magistrat.
A l’esmentat acord, a la primera base apartat C s’assenyala
específicament:
“En este concurso no constituirá mérito preferente el
conocimiento de la lengua oficial y el derecho civil especial o
foral propios de las comunidades autónomas”.
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Així mateix, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
assenyala al seu article 54.2: “En la resolució dels concursos i
oposicions per proveir els llocs de magistrats i jutges serà mèrit
preferent l’especialització en el Dret Civil de les Illes Balears
i el coneixement del català”.

algunes ciutats de les illes, especialment Maó i Eivissa i
determinades ciutats de la península són totalment insuficients.

És per tot això que el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

Per tots aquests motius, el Grup Esquerra Unida i Els Verds
presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a fer les passes jurídiques oportunes per
revocar l’esmentat acord del CGPJ que vulnera els drets
lingüístics de molts ciutadans i ciutadanes.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern central a trobar una solució al
problema del transport aeri de la nostra comunitat que passa per
incrementar el descompte de residents al 50% i la declaració de
servei públic de tots els vols aeris entre illes i d’aquestes amb
la península, que garanteixi preus assequibles per als nostres
ciutadans i ciutadanes i asseguri les freqüències necessàries.

Palma, a 7 de setembre del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Cal la implicació del Govern central i del de les Illes
Balears per resoldre un problema que ja és endèmic.

Palma, a 3 de setembre del 2004.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
El transport aeri de la nostra comunitat continua essent una
de les grans assignatures pendents per als ciutadans i ciutadanes
de les illes. Un dels casos en què el greuge comparatiu amb els
ciutadans de la península és evident, allò que coneixem com a
costos de la insularitat.
A la Llei de Règim Especial de Balears (REB) ja es
reconeixen els drets dels nostres ciutadans i ciutadanes,
obligats, per òbvies raons, a viatjar amb avió o vaixell, a
equiparar-se en les condicions dels de la península.
Primer es va arbitrar un descompte del 25% en els vols aeris
per als residents, que posteriorment es va augmentar al 33%.
La declaració de servei públic del transport aeri entre illes,
declarat pel Govern balear l’any passat, és una altra mesura en
aquesta direcció.
Totes aquestes solucions parcials s’han demostrat totalment
insuficients, front l’evolució dels preus de mercat.
Durant els anys que el pacte de progrés va governar a les
Illes i el Partit Popular al Govern de l’Estat, aquest va
impossibilitar una solució a aquest problema i pràcticament va
deixar sense aplicació el propi REB.
Quan el Partit Popular va estar al Govern central i al de les
illes, la declaració de servei públic dels vols aeris, solament
entre les illes i no entre aquestes i la península, a més de
insuficient ha resultat un fracàs com s’ha demostrat amb la
recent pujada de preus de la companyia Air Nostrum.
Els vols entre les illes i entre aquestes i la península
continuen essent desmesuradament cars i les freqüències entre

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
Fa unes setmanes es va posar a exposició pública el projecte
de soterrament de les vies del tren i de la construcció d’una
estació intermodal a Palma que ha rebut un allau de crítiques
dels veïns afectats, però també de diferents colAlectius ciutadans
(arquitectes, ecologistes, usuaris del tren, etcètera).
Hi ha tres aspectes del projecte que han rebut més oposició:
interrompre el servei de tren, des de Son Rullan a la plaça
Espanya, durant el temps que durin les obres, convertir el carrer
Jacint Verdaguer en una nova via d’entrada a la ciutat per a
cotxes i el soterrament d’una macro estació.
Traslladar els viatgers del tren, entre 500 i 800 a les hores
punta, amb autobús des de Son Rullan a la plaça d’Espanya pel
carrer Aragó tendrà greus efectes sobre la rapidesa i la
comoditat del viatge, a més de complicar encara més la
circulació del carrer Aragó. Cosa que farà que molts d’usuaris
abandonin l’ús del tren que resultarà molt difícil recuperar
després.
És evident que existeixen solucions tècniques que permetin
que el tren arribi a la plaça d’Espanya mentre es fan les obres
que òbviament depenen de la voluntat política.
Resulta sorprenent que es pugui fer, per exemple, un
aparcament com el de la plaça Espanya sense interrompre la
circulació de cotxes per les avingudes a un punt que suporta un
trànsit de desenes de milers de cotxes i no es pugui trobar una
solució tècnica per soterrar el tren mantenint el servei fins a la
plaça d’Espanya.
Així mateix el soterrament de les vies del tren hauria de
suposar la recuperació per a la ciutat del carrer Jacint
Verdaguer, per millorar la qualitat de vida dels veïns (es
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connectarien barriades fins ara separades per una barrera i
aquestes amb la plaça d’Espanya i es guanyaria una zona per al
passeig) i per avançar cap un model en què el transport públic
tengui prioritat. El carrer Jacint Verdaguer podria ser un
bulevard per a vianants, un espai lliure públic per als veïns,
amb carrils per al transport públic i per a bicicletes.
I per últim són molts els que pensen que no es necessita una
gran estació soterrada, amb una galeria comercial i un nou
aparcament per a quatre-cents cotxes privats.
Bastaria que els trens arribessin a unes andanes soterrades
a les quals baixarien els viatgers i després pujarien per unes
escales mecàniques a l’estació de dalt. No cal una despesa tan
desmesurada quan les necessitats de millora del tren són moltes
i òbvies.
Per tots aquests motius, el Grup Esquerra Unida i Els Verds
presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar l’arribada del tren a la Plaça
d’Espanya mentre durin les obres del soterrament de les vies i
a renunciar a construir una estació soterrada mentre manquin
projectes tan importants com la millora del servei, l’ampliació
de les vies a Capdepera, Alcúdia i a la UIB i la pròpia
electrificació del ferrocarril.
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Atès que aquesta opció és insolidària des d’un punt de vista
mediambiental, ja que genera contaminació a un indret diferent
al d’allà on es produeix el consum.
Atès que la connexió elèctrica per cable només es justifica
des d’un plantejament de creixement desaforat del consum
elèctric, contrari a qualsevol política de sostenibilitat o
d’acompliment dels compromisos de Kyoto.
Atès que aquesta opció va en detriment de la del gas
natural, molt menys contaminant, de les polítiques d’eficiència
i estalvi, així com de la promoció d’energies renovables.
El Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds
presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a renunciar a la connexió elèctrica per cable amb
la península.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb el Govern de l’Estat que les
inversions que s’haguessin de destinar a la connexió del cable
amb la península es destinin a la promoció d’energies
renovables.
Palma, a 6 de setembre del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

Palma, a 3 de setembre del 2004.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
3.16. SOLALICITUDS DE COM PAREIXENÇA
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
El Govern de les Illes Balears del pacte de progrés va
aprovar el Pla energètic de les Illes Balears. Aquesta
planificació energètica, la primera que s’ha fet a les nostres
illes, optava d’una manera decidida pel gas natural per a la
producció d’energia.
El Pla energètic va comptar amb l’oposició activa del Grup
Parlamentari Popular del Parlament de les Illes Balears que,
amb la seva actitud, va contribuir al fet de què el Govern
central no inclogués el gasoducte dins la planificació energètica
estatal.

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 5269/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Salut i Consum.
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
15 de setembre 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.
Sra. Consellera de Salut i Consum, davant la Comissió no
permanent de Salut, per tal d'exposar el Pla d'infraestructures
sanitàries.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de setembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Amb la victòria del PP a les passades eleccions
autonòmiques i amb la constitució del Govern presidit per
Jaume Matas es va aconseguir l’acceptació i finançament del
gasoducte, així com afegir-hi la connexió elèctrica amb la
península amb un cable que uniria Vandellós amb Mallorca.

3.17. INFORM ACIÓ
Atès que la connexió amb la xarxa elèctrica continental
suposa l’arribada a les nostres illes d’electricitat d’origen
nuclear.

Ordre de Publicació
A)
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Procediment d'urgència per a la Interpel Alació RGE núm.
4761/04.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
15 de setembre del 2004, atès l'escrit RGE núm. 4929/04,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acordà, oïda la
Junta de Portaveus de dia 7 de setembre d'enguany, aplicar el
procediment d'urgència a la interpel Alació de referència, relativa
a activitats desenvolupades per autoritats i funcionaris
desplaçats a Moscou el febrer del 2004, publicada al BOPIB
núm. 50, de 30 de juliol d'enguany.

5355/04, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i acceptà la retirada de la proposició no de llei de
referència, relativa a l'Institut Ramon Llull (BOPIB núm. 42, de
21 de maig d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de setembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de setembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Tramitació davant el Ple per a la Proposició no de llei
RGE núm. 3479/04.

E)
Retirada de la Interpel Alació RGE núm. 2015/04.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
15 de setembre del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
5397/04, presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, i acceptà la retirada de la interpel Alació de
referència, relativa a model de gestió sanitària (BOPIB núm.
38, de 23 d'abril d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de setembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
15 de setembre del 2004, atès l'escrit RGE núm. 5173/04,
presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
acordà que la proposició no de llei de referència, relativa a un
pacte polític i social per un nou model turístic (BOPIB núm.
44, de 4 de juny d'enguany) es tramitàs davant el Ple de la
Cambra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de setembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Tramitació davant el Ple per a la Proposició no de llei
RGE núm. 4921/04.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
15 de setembre del 2004, atès l'escrit RGE núm. 5354/04,
presentat pel Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
acordà que la proposició no de llei de referència, relativa al nou
hospital de Son Dureta (BOPIB núm. 51, de 3 de setembre
d'enguany) es tramitàs davant el Ple de la Cambra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de setembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2946/04.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
15 de setembre del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Adscripció de la diputada Hble. Sra. Aina Radó i Ferrando
al Grup Parlamentari Socialista.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de setembre del 2004, es donà per assabentada dels escrits
RGE núm. 5169/04, mitjançant el qual la diputada esmentada
comunica la seva voluntat d'adscriure's al Grup Parlamentari
Socialista, i 5170/04, mitjançant el qual la portaveu d'aquest
grup comunica l'acceptació de l'adscripció de la nova diputada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de setembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Substitucions a diverses comissions i a la Diputació
Permanent per part de diputats del Grup Parlamentari
Socialista (RGE núm. 5300/04).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de setembre del 2004, es donà per assabentada de l'escrit de
referència, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual es comuniquen les substitucions següents:
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* Comissió d'Hisenda i Pressuposts
Valentí Valenciano i López substitueix Antoni Diéguez i
Seguí.
* Comissió d'Ordenació Territorial
Andreu Crespí i Plaza i Aina Radó Ferrando substitueixen
Celestí Alomar i Mateu i Joana M aria Seguí i Pons.
* Comissió de Turisme
Maria J. Camps i Orfila substitueix Fèlix Fernández i
Terrés.
* Comissió d'Economia
Andreu Crespí i Plaza i Patrícia Abascal i Jiménez
substitueixen Maria J. Camps i Orfila i Valentí Valenciano i
López.
* Comissió d'Assumptes Socials
Maria J. Camps i Orfila substitueix Joana Maria Seguí i
Pons.
* Comissió de Cultura, Educació i Esports
Aina Radó i Ferrando substitueix Joana M . Seguí i Pons.
* Comissió de Reglament
Rosamaria Alberdi i Castell substitueix Joana M. Seguí i
Pons.
* Comissió de l'Estatut dels Diputats
Joan Boned i Roig substitueix Pilar Costa i Serra.
* Comissió de Peticions
Rosamaria Alberdi i Castell substitueix Joana M. Seguí i
Pons.
* Comissió no permanent de Salut
Andreu Crespí i Plaza i Aina Radó i Ferrando substitueixen
Francina Armengol i Socias i Maria J. Camps i Orfila.
* Comissió no permanent d'estudi del finançament
d'Educació i Salut
Rosamaria Alberdi i Castell substitueix Andreu Bosch i
Mesquida.

* Diputació Permanent
Rosamaria Alberdi i Castell i Maria J. Camps i Orfila
substitueixen M iquel Gascón i Mir i Joana M . Seguí i Pons.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de setembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Atès que la Mesa de la Cambra en sessió de dia 29 de juny
del 2004 aprovà la memòria justificativa i els plans d'ocupació
de data 13 de maig del 2003, relatius, un a la reclassificació
dels llocs de feina d'assessor tècnic jurídic en lletrat i de
secretària en cap de negociat de Relacions Institucionals, i un
altre a la reclassificació de diverses places, entre les quals es
troba la d'encarregat de bar, que se suprimeix i es transforma en
una plaça d'uixer.
Atès que aquests plans d'ocupació es publicaren al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 48, de 16 de
juliol del 2004.
Atès que les places estan dotades pressupostàriament.
Atès que al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 48, de 16 de juliol del 2004, es publicà la nova
Relació de llocs de feina del Parlament de les Illes Balears, on
hi figuren les places reclassificades de lletrat, de cap de
negociat de Relacions Institucionals i d'uixer, que s'han
esmentat anteriorment, i que resulten de la transformació de les
places d'assessor tècnic jurídic i de secretària, i de la supressió
de la plaça d'encarregat de bar, respectivament.
Atès que, segons consta als expedients personals dels
funcionaris afectats pels plans d'ocupació anteriors (Miquel
Monserrat i Bibiloni, Antònia Claverol i Serra i Ricardo
Thomàs i Cirer) reuneixen els requisits exigits a l'Estatut de
Personal per ocupar aquestes noves places reconvertides de
lletrat, cap de negociat de Relacions Institucionals i d'uixer.
Atès que la M esa del Parlament, a la sessió de dia 15 de
setembre del 2004, aprovà els nomenaments de les persones
que es detallen a continuació; en ús de les facultats previstes a
l'article 15 de l'Estatut de Personal al servei del Parlament de
les Illes Balears,
RESOLC
1. Nomenar els funcionaris que es detallen tot seguit per ocupar
les places que es relacionen, mitjançant el sistema administratiu
de reassignació d'efectius (tot d'acord amb l'establert a la
disposició addicional sisena de l'estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears i a l'article 59 bis de la Llei
2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears).
Miquel Monserrat i Bibiloni
Cos: Lletrats (grup A, nivell 30)
Plaça: Lletrat, amb caràcter de funcionari interí
Antònia Claverol i Serra
Cos: Administratius (grup C, nivell 23)
Plaça: Cap de negociat de Relacions Institucionals, amb
caràcter de funcionària de carrera

Ordre de Publicació
C)
Nomenament dels titulars de les places de lletrat, cap de
negociat de Relacions Institucionals i uixer, afectats pels plans
d'ocupació aprovats per la Mesa dia 29 de juny del 2004.
Resolució de Presidència

Ricardo Tomàs i Cirer
Cos: Uixers (grup D, nivell 16)
Plaça: Uixer, amb caràcter de funcionari de carrera
2. Que disposen d'un mes per prendre possessió de les places
des de la data de notificació dels nomenaments.
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3. Ordenar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa, en el termini d'un mes
comptador a partir de l'endemà de la data de notificació
d'aquesta resolució, d'acord amb el que es disposa a la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d'acord amb el que
disposen els articles 10.1.C i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de
la data de notificació d'aquesta resolució.
5. Que els efectes econòmic s i administratius seran des de la
data indicada respectivament a l'acta de presa de possessió de
les places esmentades.
A la seu del Parlament, a 16 de setembre del 2004.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

2.2. Per poder optar a un dels llocs de feina s’haurà de complir
el requisit de pertinença al cos i grup funcionarial al qual
s’adscriu el lloc en qüestió, i en el supòsit que s’exigeixi
qualque titulació o condicions especials a l’apartat “requisits”,
s’haurà d’estar en possessió d’aquesta o d’aquestes.
2.3. Podran participar-hi tots el funcionaris de carrera del
Parlament de les Illes Balears que es trobin en qualsevol
situació administrativa, excepte en la de suspensió ferma, i amb
una antiguitat d’almenys dos anys a les places que ocupaven
abans d’aprovar-se la nova relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears.
2.4. En relació amb els funcionaris que es trobin en situació
administrativa distinta a la del servei actiu i que vulguin
participar en aquest concurs, s’estarà al que es disposa en el
Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (Decret 33/1994, de 28
de març) i en el Decret 122/1997, de 3 d’octubre, de la
Conselleria de la Funció Pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, pel qual s’aproven la convocatòria, les bases,
el barem de mèrits i les comissions tècniques de valoració del
concurs pel proveïment de diversos llocs de feina de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
D)
Bases de la convocatòria per al proveïment de determinats
llocs de feina vacants a la relació de llocs de feina de la
Cambra, mitjançant concurs de mèrits.
Resolució de Presidència
Bases de la convocatòria per al proveïment de
determinats llocs de feina vacants a la relació de llocs de
feina de la Cambra, mitjançant concurs de mèrits
El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l’aprovat per la M esa en sessió celebrada el dia
29 de juny del 2004, i a l’empara del que s’estableix als articles
13.8 i 55 (apartats 1 i 2) de l’Estatut del Personal del Parlament
de les Illes Balears, dicta la següent resolució:
Aprovar la convocatòria per cobrir, mitjançant concurs de
mèrits, diverses places vacants a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears que figuren a l’annex III de les
bases de la convocatòria, amb subjecció a les següents:

2.5. En relació amb el requisit d’estar en possessió del nivell C
de català per accedir a la plaça de cap de negociat de
Transcripcions, si els aspirants no disposen d’aquest, podran
realitzar una prova d’aptitud de català, mitjançant la qual se’ls
declararà “aptes” o “no aptes”.
Tercera. Concurs de mèrits.
3.1. El barem de mèrits d’aplicació al concurs és el que figura
a l’annex I de les presents bases.
3.2. Per poder obtenir la plaça solAlicitada serà necessari
obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
3.3. Per dirimir la igualtat en la puntuació total del mèrits dels
aspirants, s’acudirà, en primer lloc, a la puntuació atorgada
conjuntament als mèrits de necessària consideració i, en cas de
persistir aquesta, s’atorgarà la plaça al funcionari amb major
antiguitat al Parlament de les Illes Balears, i si encara persistia
aquesta, s’atorgarà la plaça al funcionari de major antiguitat a
altres administracions públiques.
Quarta. Instàncies i documentació.

BASES
Primera. Objecte de la convocatòria.
L’objecte d’aquesta convocatòria és el proveïment pel
personal funcionari de les places vacants a l’administració del
Parlament de les Illes Balears, dotades pressupostàriament que
s’assenyalen a l’annex III de les presents bases.

4.1. Les instàncies, d’acord amb el model que figura a l’annex
II, s’hauran de presentar en el Registre de l’Oficialia Major de
la Cambra.
4.2. El termini per presentar les instàncies serà de 15 dies
hàbils comptadors des del següent dia de la publicació
d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.

Segona. Forma de proveïment i requisits.
2.1. El proveïment es realitzarà pel procediment de concurs de
mèrits.

4.3. Es podran solAlicitar fins a un màxim de tres llocs de feina,
per ordre de preferència.
4.4. La documentació a presentar serà la següent:
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4.4.1. Instància solAlicitant ser admès al concurs de mèrits
on consti que els funcionaris reuneixen les condicions per
poder participar-hi.
4.4.2. Certificacions dels mèrits alAlegats i títols presentats,
i d’altra documentació necessària per acreditar-los.
4.4.3. Certificacions dels mèrits específics en relació amb
el lloc de feina que se solAlicita.
4.4.4. Certificació acreditativa on consti: la condició de
funcionari de carrera del Parlament de les Illes Balears,
quina plaça ocupava abans de l’aprovació de la nova relació
de llocs de feina i la seva antiguitat en aquesta plaça i en
qualsevol altra que hagi desenvolupat a l’administració del
Parlament de les Illes Balears, indicant en qualsevol cas
quines places s’han ocupat i durant quan de temps.
4.4.5. Certificació de la seva antiguitat com a funcionari en
pràctiques, interí o de carrera, o com a personal laboral de
qualsevol altra administració Pública, si n’és el cas.
4.5. La data de referència per al compliment dels requisits
exigits i la possessió dels mèrits alAlegats serà el dia que
finalitzi el termini de presentació de solAlicituds.
4.6. Si per justificar els corresponents mèrits es presenten
fotocòpies dels documents originals, aquestes hauran d’estar
degudament compulsades. En cas de dubtes al respecte, es
podrà exigir per la Comissió tècnica de valoració la presentació
dels respectius certificats i documents originals.
Cinquena. Comissió tècnica de valoració.
5.1. Composició:
5.1.1. President
Titular: Molt HBle. Sr. Pere Rotger i Llabrés.
Suplent: Hble. Sr. Guillem Camps i Coll.
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5.4. La Comissió tècnica de valoració estarà facultada per
resoldre qualsevol dubte o incidència que es produeixi durant
la celebració del concurs de mèrits, especialment en relació
amb la valoració dels mèrits.
5.5. En cas necessari la Comissió tècnica de valoració
proposarà el nomenament dels assessors o de l’assessor tècnic
que realitzarà la prova d’aptitud en català, prevista a la base
segona (apartat cinquè) d’aquesta convocatòria.
Sisena. Resolució de la convocatòria.
6.1. El termini màxim per a la resolució del concurs serà el
d’un mes comptador des del dia en què finalitzi el termini de
presentació d’instàncies. Prèviament a la fase de valoració del
concurs, aquells aspirants que optin a la plaça de cap de
negociat de Transcripcions i que no presentin el certificat o títol
del nivell C de català de la Junta Avaluadora de Català o
equivalent, hauran de superar una prova d’aptitud en català, que
els declararà “aptes” o “no aptes”. La data i l’hora de
celebració d’aquesta prova es publicarà al tauler d’anuncis de
la Cambra.
6.2. Finalitzada la puntuació del mèrits, per part de la Comissió
tècnica de valoració s’exposarà al tauler d’anuncis la proposta
provisional d’adjudicació de les places.
6.3. A la vista de l’esmentada adjudicació provisional, els
interessats podran formular reclamacions en el termini de dos
dies hàbils, comptadors a partir del següent al de la data
d’exposició pública de la proposta provisional. Un cop
examinades aquestes, la Comissió elevarà la proposta definitiva
d’adjudicació de les places a la Presidència i a la M esa de la
Cambra.
Setena. Nomenament i presa de possessió.

5.1.2. Secretari
Titular: Sr. Joan Ferrer i Cánaves.
Suplent: Sr. Lluís Isern i Estela.
5.1.3. Vocal
Titular: Hble. Sr. Valentí Valenciano i López.
Suplent: HBle. Sr. Fèlix Fernández i Terrés.
5.1.4. Vocal
Titular: Sr. Francesc JIménez i Bestard.
Suplent: Joana Maria Vicens i Vich.

7.1. El President, per resolució, després de l’aprovació per la
Mesa, procedirà als nomenaments corresponents i aquests es
publicaran en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
7.2. El termini de presa de possessió serà d’un mes, comptador
des del dia de la notificació dels nomenaments pertinents, amb
el cessament previ als llocs de treball que ocupaven amb
anterioritat els aspirants seleccionats.
Vuitena. Altres disposicions.

5.1.5. Vocal designat per la Junta de Personal
Titular: Sr. Joan Mas i Sureda.
Suplent: Sr. Miquel Àngel Ortolà i Castaño.
5.2. Per a la constitució vàlida de la Comissió tècnica de
valoració, a l’efecte de la realització de les sessions, les
deliberacions i la presa d’acords, es requerirà la presència del
president i el secretari, i que hi siguin presents la majoria dels
membres d’aquesta.

8.1. En tot allò no previst en aquestes bases i a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, hom s’ajustarà al
que es disposa en el Decret 33/1994, de 28 de març, de la
Conselleria de la Funció Pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, pel qual s’aprova el Reglament de proveïment
de llocs de feina i promoció professional dels funcionaris al
servei de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

5.3. Les funcions de la Comissió tècnica de valoració seran:
valorar els mèrits dels concursants, resoldre els dubtes
plantejats, aprovar les puntuacions dels aspirants i fer-ne les
propostes de nomenament corresponents. Així mateix
s’estendrà acta de totes les actuacions i reunions amb indicació
expressa de les incidències que hi puguin sorgir.

8.2. Contra la convocatòria, les seves bases i els actes
administratius que se’n derivin, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador a partir de l’endemà del de la
publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears d’aquesta resolució, d’acord amb el que disposen els
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articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de
Règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i a la Llei 4/1999, de 13 de
gener, que modifica la Llei 30/1992, del 26 de novembre; o
recurs contenciós administratiu, davant el jutjat contenciós
administratiu de Palma, tot d’acord amb el que disposen els
articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, del 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de
dos mesos comptadors a partir de l’endemà al de la publicació
d’aquesta resolució al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
Annex I
Barem de mèrits
M èrits de consideració necessària

1. Per cada mes de serveis prestats a qualsevol altra
administració pública: 0,020 punts per mes, fins a un màxim de
5 punts.
2. Per cada mes de serveis prestats a l’administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears: 0,025 punts per mes,
fins a un màxim de 10 punts.
3. Per cada mes de serveis prestats al Parlament de les Illes
Balears en un àrea, departament, secció, servei, negociat que
no corresponguin als dels llocs de treball que es solAliciten:
0,050 punts per mes, fins a un màxim de 15 punts.
4. Per cada mes de serveis prestats al Parlament de les Illes
Balears en un àrea, departament, secció, servei, negociat,
corresponent o relacionat als dels llocs de treball que es
solAliciten: 0,1 punts per mes, fins un màxim de 20 punts.

A) Grau Personal:
D) Coneixements de català:
1. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, superior
en dos o més nivells o més al lloc al qual es concursa: 6 punts.
2. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, superior
en un nivell al del lloc al qual es concursa: 5,5 punts.
3. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, igual al
del lloc al qual se concursa: 5 punts.
4. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, inferior
en un nivell al del lloc al qual es concursa: 4 punts.
5. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, inferior
en dos nivells al del lloc al qual es concursa: 3,5 punts.
6. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, inferior
en tres o més nivells, al del lloc al qual es concursa: 2,5 punts.

B) Valoració del treball realitzat amb anterioritat a
qualsevol administració pública i al Parlament de les Illes
Balears:
1. Per haver ocupat com a funcionari de carrera un lloc de
treball amb un nivell de complement de destinació superior al
del lloc al qual es concursa: 0,055 punts per mes, fins a un
màxim de 6 punts.
2. Per haver ocupat com a funcionari de carrera un lloc de
treball amb un nivell de complement de destinació igual al del
lloc al qual es concursa: 0,035 punts per mes, fins a un màxim
de 4 punts.
3. Per haver ocupat com a funcionari de carrera un lloc de
treball amb un nivell de complement de destinació inferior, fins
a un màxim de quatre nivells al del lloc al qual es concursa:
0,012 punts per mes, fins a un màxim de 2 punts.
El total màxim de punts que es podran obtenir globalment
per aquest apartat és de 8 punts.
C) Antiguitat:

Es valoraran els coneixements de català amb el barem
següent:
1. Llicenciatura específica en filologia catalana o equivalent:
3,50 punts
2. Els certificats lliurats per la Junta Avaluadora de Català
relacionats amb els tipus de coneixements següents:
- Coneixements elementals (certificat B): 1,50 punts.
- Coneixements mitjans (certificat C): 2 punts.
- Coneixements superiors (certificat D): 2,50 punts.
- Coneixements de llenguatge administratiu (certificat E):
1 punt.
En cas de disposar de més d’un certificat o d’una titulació
universitària específica només es puntuarà el més alt. En el cas
del certificat de coneixements de llenguatge administratiu,
s’afegirà la puntuació d’aquest a la de l’altre certificat o
titulació que s’hi aporti.
3. Així mateix es valoraran amb els mateixos punts que els
certificats de la Junta Avaluadora de Català els títols, certificats
o diplomes equivalents, lliurats per les institucions
determinades mitjançant l’ordre del conseller de Cultura,
Educació i Esports, de dia 16 de febrer del 2000, publicada al
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 23, de 22 de febrer del
2000, i a l’Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports,
de dia 9 de juny del 2000, publicada al Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 80, de 29 de juny del 2000, i per altres
ordres posteriors que reconeguin l’equivalència dels títols,
certificats o diplomes emesos per organismes i institucions
diferents a la Junta Avaluadora de Català.
4. També es valoraran tot seguint el mateix criteri fixat a
l’apartat anterior, aquells títols o certificats oficials emesos per
l’Institut Balear d’Administració Pública (IBAP), a favor
d’aquells que hagin superat amb aprofitament els cursos
impartits d’acord amb els programes publicats per Resolució
del conseller de la Funció Pública, de 2 de novembre del 1995,
publicada al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears núm. 146, de 23 de novembre del 1995.
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5. En relació als coneixements de la llengua catalana s’estarà el
que es disposa a l’article 20 del Decret 62/1989, de 8 de juny,
i al Decret 162/2003, de 5 de setembre.
6. En el cas que es presentin dubtes en relació a la puntuació
que s’ha d’atorgar a qualque certificat o títol, o sobre la
validesa d’aquests, es podrà solAlicitar un informe al Servei de
Normalització Lingüística de la Conselleria d’Educació i
Cultura.
E) Cursos de formació i perfeccionament superats en
escoles d’Administració Pública:
Dels cursos impartits per l’Institut Balear de
l’Administració Pública o per l’Escola Balear d’Administració
Pública (IBAP/EBAP) i per l’Institut Nacional de
l’Administració Pública (INAP), que a criteri de la Comissió
tècnica de valoració estiguin relacionats amb les funcions dels
llocs de treball als quals s’aspira, se’n valorarà cada crèdit,
equivalent a 10 hores de durada, a raó de 0,075 punts.
Aquells cursos directament relacionats amb les àrees de
gestió de personal, d’informàtica, jurídicoadministrativa,
comptable, pressupostària i econòmica,
parlamentària,
d’idiomes (anglès, francès, alemany), d’atenció al públic,
relacions institucionals i protocol, i de prevenció de risc
laborals, es valoraran a raó de 0,090 punts per crèdit
(equivalent a 10 hores de durada).
La impartició de cursos es valorarà a raó de 0,10 punts per
crèdit, tot d’acord amb els criteris assenyalats anteriorment. A
aquest efecte caldrà presentar el certificat corresponent, en el
qual haurà de figurar si el curs fou impartit pel funcionari en la
seva totalitat o en part. En aquest darrer cas caldrà detallar el
nombre d’hores impartides per, conseqüentment, fer-ne una
valoració proporcional.
Si s’ha assistit més d’una vegada a un mateix curs o aquest
s’ha impartit més d’una vegada, es valorarà un sol cop.
La puntuació màxima per aquest apartat serà de 6 punts.
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1. Es valoraran per part de la Comissió tècnica de valoració, els
diplomes i títols oficials expedits per altres centres o
organismes oficials diferents dels assenyalats a l’apartat
anterior, o per institucions o centres privats, que estiguin
relacionats amb les funcions del lloc de treball al qual es
concursa, tot seguint el mateix criteri i valoració que el fixat a
l’apartat E del barem de mèrits en relació amb els cursos de
formació i perfeccionament impartits per l’Escola
d’Administració Pública. La puntuació màxima d’aquest apartat
serà de 5 punts.
2. Es valorarà l’experiència laboral en empreses, especialment
en les àrees de gestió de personal, jurídicoadministrativa,
comptable-pressupostària i econòmica,
de personal i
d’informàtica i d’atenció al públic-relacions públiques. La
puntuació màxima d’aquest apartat serà de 3 punts. La
valoració serà discrecional per part de la Comissió tècnica.
3. Es valorarà l’assistència a cursos de prevenció de riscs
laborals i contra incendis, a raó de 0,080 punts per cada 1,5
hora d’assistència a cursos, seminaris i cursets, impartits pels
organismes i per les entitats competents en aquesta matèria
(EBAP, Mútues d’accidents de treball, Conselleria de Treball
i Formació, IFES, sindicats en el marc dels acords adoptats
amb l’Administració de l’Estat i de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, CAEB i d’altres patronals, Ministeri de
Treball i Assumptes Socials, etc.). La valoració màxima
d’aquest apartat serà de 2 punts.
B) Estudis:
Només es valoraran les titulacions de nivell acadèmic
superior a la titulació exigida per a l’ingrés en el cos al qual
pertany el funcionari. Es puntuarà de la forma següent:
1. Per cada titulació acadèmica de llicenciat universitari,
arquitecte, enginyer o equivalent: 3 punts.
2. Per cada titulació acadèmica de diplomat universitari,
arquitecte tècnic, enginyer tècnic o per haver superat tres
cursos complets de llicenciatura: 2,50 punts.

Per a la valoració de qualsevol curs, s’haurà d’acreditar
que s’ha superat amb aprofitament.

3. Per cada titulació tècnica superior en formació professional
o de formació professional de segon grau: 1 punt.

En aplicació de la Resolució de 31 de gener del 2000, de
la Secretaria de l’Estat per a l’Administració Pública, els cursos
de formació realitzats i superats amb aprofitament en el marc
del segon acord de formació contínua en les administracions
públiques o d’altre que s’hagi signat amb posterioritat,
qualsevol que n’hagi estat el promotor i sempre que hagin estat
registrats a l’Institut Balear d’Administració Pública abans del
dia en què finalitzi el termini de presentació de solAlicituds,
s’entenen, a l’efecte de la valoració dins d’aquesta
convocatòria, com a superats en escoles d’administració
pública. No necessiten el registre esmentat els cursos inclosos
en els plans de formació contínua en què hagi estat promotor el
Govern de les Illes Balears i els expedits per l’IBAP/EBAP.

4. Per cada titulació tècnica de grau mitjà de formació
professional o de formació professional de primer grau: 0.5
punts.

Altres mèrits

5. En relació a la valoració de les segones titulacions en
qualsevol àmbit, o bé a la forma de valorar-ne les titulacions,
en cas de dubte, s’estarà al que es disposa a la Resolució de la
Conselleria d’Interior de 16 de desembre del 2003, publicat al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 174, de
18 de desembre del 2003.
6. Per cada títol de doctor: 1,5 punts.
7. Només es puntuaran les titulacions superiors a les requerides
per pertànyer al cos i grup funcionarial de les places a les quals
s’opta.

A) Diplomes, títols oficials i d’altres i experiència laboral:
La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 8 punts.
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C) Publicacions:

Forma de
provisió

Es valoraran les publicacions sobre estudis o treballs en
mitjans especialitzats, científics, tècnics o professionals, sobre
matèries i temes relacionats directament amb les funcions del
lloc solAlicitat, fins una màxim de 1,25 punts.

E)
Bases de la convocatòria per reclassificar les places
d'administrador de l'entorn ofimàtic i d'administrador de les
bases de dades, del Servei d'Informàtica.
Resolució de Presidència

EXPÓS que reunesc les condiciones requerides a les bases
de la convocatòria publicada al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears núm. , i, per tant,
SOL ALICIT de ser admès/esa a la convocatòria per
poder participar en el concurs de mèrits convocat, i, tot d’acord
amb l’establert a la base quarta, assenyal a continuació l’ordre
de preferència:
A) Per ocupar les places que s’ofereixen a l’annex III
d’aquestes bases:
1.
2.
3.
Adjunt, finalment, les certificacions acreditatives, els títols
i els documents pertinents relatius als mèrits alAlegats.
del 2004.

Al Molt H ble. Sr. President del Parlament de les Illes
Balears.
Annex III
Relació de places que es convoquen

Cap de
negociat de
Divulgació
Institucional

Concurs de
mèrits

Ordre de Publicació

El/la Sr./Sra.
funcionari/a del cos/escala de
amb DNI núm.
i NRP núm.
que actualment ocupa la plaça de
que prengué possessió d’aquesta el dia
i que es troba en situació administrativa de

d

Concurs de
mèrits

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de setembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Annex II
M odel d’instància

A la seu del Parlament, a
Signatura.

Concurs de
mèrits

Cap de negociat
de
Transcripcions

Cap de
negociat de
la JEIB i
processos
electorals

Grup

C

C

C

Nivell

23

23

23

Complement
específic

982,37 i
mensuals

982,37 i
mensuals

982,37 i
mensuals

Cos i requisits
per poder
participar al
concurs

Administratiu

Administratiu
Requisit nivell C
de català o prova
d’aptitud

Administrati
u

Bases de la convocatòria per reclassificar les places
d’administrador de l’entorn ofimàtic i d’administrador
de les bases de dades del Servei d’Informàtica
El president del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'aprovat per la Mesa a la reunió de dia 29 de
juny del 2004 i a l'empara del que s'estableix als articles 2.3. de
la Llei 2/1989 de 22 de febrer, de la Funció Pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i 13.8 i disposició
addicional sisena de l'Estatut de personal del Parlament de les
Illes Balears, dicta la següent resolució:
Per la qual s’acorda la convocatòria d’una prova d’aptitud
per reclassificar de forma individualitzada les places
d’administrador de l’entorn ofimàtic i d’administrador de bases
de dades, del grup C al grup B, atès el pla d’ocupació
corresponent aprovat a la mateixa sessió de la Mesa del dia 29
de juny del 2004, tot d’acord amb el que es detalla:
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1. Objecte de la convocatòria.
Reclassificar de forma individualitzada les places
d’administrador de l’entorn ofimàtic i d’administrador de bases
de dades, tot d’acord amb l’indicat a l’apartat anterior, pel
sistema de promoció interna, amb canvi de grup funcionarial
del C al B, i amb canvi de cos, del d’ajudants facultatius en
informàtica al de facultatius tècnics en informàtica. Les places
descrites queden amb les característiques següents:
Administrador de bases
de dades
Grup: B
Cos: facultatiu tècnic en
informàtica Complement
de destinació: 24
Complement específic:
982’37 i

Administrador de
l’entorn ofimàtic
Grup: B
Cos: facultatiu tècnic en
informàtica
Complement de destinació:
24
Complement específic:
982’37 i

Tot fent constar que la present convocatòria i els seus actes
administratius deriven dels acords en matèria de personal
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aprovats a la sessió de la M esa del dia 29 de juny del 2004, i
del corresponent pla d’ocupació aprovat.
Segona. Requisits personals.
Per ser admesos a les proves selectives, els aspirants hauran
de reunir, en la data de finalització del termini de presentació
de solAlicituds, els requisits següents:
1. Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’algun dels estats
membres de la Unió Europea o d’algun dels països que hagin
subscrit un tractat internacional en els termes establerts a la
disposició addicional única de la Llei 17/1993, de 23 de
desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció
pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió
Europea.
2. Tenir complerts els 18 anys d’edat i no haver arribat a l’edat
de jubilació forçosa, ambdues edats referides al dia en què
finalitzi el termini de presentació d’instàncies.
3. No estar inhabilitat/ada ni suspès/esa per a l'exercici de la
funció pública. Ni haver estat separat, mitjançant expedient
disciplinari de qualsevol administració pública, òrgan
constitucional o estatutari. Ni trobar-se inhabilitat/ada per
sentència ferma per a l'acompliment de funcions públiques.
4. No patir malaltia ni disminució física o psíquica que
impedeixi l'acompliment de les funcions corresponents.
5. Tenir qualsevol títol que acrediti una diplomatura en
informàtica o equivalent.
6. Atès el nivell d’exigència en relació amb els coneixements
de la llengua catalana per accedir a places a l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, requerit al Decret
162/2003, del 5 de setembre, de la Conselleria d’Interior,
s’exigirà el nivell B de la Junta Avaluadora de Català per
accedir als cossos d’administració general i especial del grup
B de la comunitat autònoma de les Illes Balears; per tant, atès
que els possibles aspirants han demostrat la seva suficiència en
el coneixement del català, atès que durant el procés de
funcionarització realitzat durant l’any 2003, ja presentaren els
certificats de català del nivell B, resten exempts de realitzar la
prova de català.
7. Ser titulars en el moment de publicar-se la present
convocatòria al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears de les places d’administrador de l’entorn ofimàtic o
d’administrador de les bases de dades (bé per concurs de
mèrits o bé per lliure designació), i tenir una antiguitat mínima
de dos anys com a titulars d’aquestes, com a funcionaris de
carrera del grup C o com a personal laboral (fix o eventual).
Tercera. Presentació d'instàncies i termini per l'admissió
dels aspirants.
1. Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i
vulgui participar en aquestes proves presentarà al Registre de
l'Oficialia M ajor del Parlament de les Illes Balears la instància
corresponent, segons el model que figura a l’annex I, en el
termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà al de la
publicació de les presents bases al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
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2. La presentació d'instàncies també es podrà realitzar pel
procediment establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
3. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Oficialia
Major publicarà al tauler d'anuncis de la Cambra la llista
provisional d'admesos i exclosos. S'hi farà constar el nom, els
cognoms i el número del DNI, així mateix s'assenyalarà el
motiu de la no admissió dels aspirants exclosos, per tal que
aquests, en el termini de 3 dies hàbils comptadors des de la data
de publicació de la llista provisional, puguin alAlegar o esmenar
la causa que n’ha motivat l’exclusió provisional.
4. Transcorregut el període anterior i en el termini màxim d'un
mes, el Tribunal resoldrà les reclamacions que s'hagin pogut
presentar, si n'hi ha, dictarà la resolució corresponent i farà
pública la llista definitiva dels aspirants admesos, que es
publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
i també s'exposarà al tauler d'anuncis de la Cambra, juntament
amb el lloc, la data i l’hora de celebració de la prova d’aptitud.
Quarta. Tribunal qualificador: composició i funcionament.
1. El tribunal es constituirà dins el quinze dies següents al de la
finalització del termini de presentació de les solAlicituds, amb
convocatòria prèvia dels membres titulars i suplents per part del
president d'aquest.
2. El tribunal qualificador estarà constituït per les persones
següents:
2.1. President
Titular: Molt Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés.
Suplent: Hble. Sr. Guillem Camps i Coll.
2.2. Vocal
Titular: Sr. Joan Ferrer i Cánaves.
Suplent: Sra. Esperança Munar i Pascual.
2.3. Vocal
Titular: Hble. Sr. Valentí Valenciano i López.
Suplent: Hble. Sr. Fèlix Fernández i Terrés.
2.4. Vocal
Titular: Sr. Gaspar Sabater i Vives.
Suplent: Sr. Joan Miquel Tramullas i Mesquida.
2.5. Un vocal elegit per la Junta de Personal
Titular: Sr. Miquel Àngel Ortolà i Castaño.
Suplent: Sr. Joan Mas i Sureda.
3. En la sessió constitutiva, el president solAlicitarà als
membres, titulars i suplents, la declaració expressa de no
trobar-se sotmesos a les circumstàncies previstes a l'article 28
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i l'abstenció i la recusació dels membres del Tribunal se
substanciaran d'acord amb el que disposen els articles 28 i 29
d'aquesta llei.
4. Perquè el Tribunal actuï vàlidament, hi caldrà la presència de
més de la meitat dels seus membres. Els acords s’adoptaran per
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majoria de vots dels assistents i en cas d'empat dirimirà amb el
seu vot el president.
5. Als efectes de notificacions i incidències, el Tribunal tindrà
la seva seu al Parlament de les Illes Balears.
6. El Tribunal resoldrà tots els dubtes i les incidències que
puguin sorgir després d'haver-se constituït i durant la celebració
de les proves.
7. El Tribunal podrà nomenar una comissió tècnica a fi
d’avaluar els coneixements de català exigits.
8. De totes les reunions i sessions del Tribunal qualificador, se
n'aixecarà l’acta corresponent per part del secretari, la qual,
signada pels membres assistents, s'adjuntarà a l'expedient.
Cinquena. Procediment selectiu i desenvolupament de la
prova d’aptitud.
Prova d’aptitud: se celebrarà una prova pràctica (oral o
escrita, o ambdues, segons determini el Tribunal), que tractarà
sobre les funcions pròpies assignades a les places
d’administrador de l’entorn ofimàtic i de l’administrador de
bases de dades, que suposarà resoldre els supòsits pràctics
plantejats pel Tribunal i respondre les preguntes que realitzin
els membres d’aquest, en relació amb les tasques pròpies de les
places.
Així mateix, el Tribunal podrà formular preguntes de
caràcter general sobre els següents temes de dret administratiu
i constitucional:
- La Constitució Espanyola de 1978.
- El Parlament de les Illes Balears (composició,
organització i funcions)
- El Reglament del Parlament de les Illes Balears.
- L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
- El Govern de les Illes Balears (composició, organització
i funcions)
- Els Consells Insulars (composició, organització i
funcions)
- Acte administratiu, classes i elements. Eficàcia:
notificació i publicació.
- Els recursos administratius, concepte i classes.
- La contractació administrativa.

Setena. Presentació de documents.
Dins dels vint dies naturals des que es faci pública la
Resolució amb la llista definitiva dels aspirants seleccionats, i
prèvia notificació per part de l'Oficialia M ajor, aquests
aportaran els documents següents al Registre de la Cambra:
1. Partida de naixement o fotocòpia compulsada del DNI, o bé
certificat d'adquisició de la nacionalitat espanyola, o de la resta
d'estats membres de la Unió Europea o la d'aquells que hi sigui
d'aplicació.
2. Certificació lliurada pel registre general de penals i rebels
que acrediti que no s'està condemnat/ada a penes que
inhabiliten per a l'exercici de funcions públiques, lliurada, com
a màxim, tres mesos abans de la data final de presentació de
documents.
3. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/ada,
mitjançant expedient disciplinari, dels serveis de qualsevol
administració pública, òrgans constitucionals o estatutaris.
4. Certificat mèdic on consti que l'aspirant no té cap malaltia o
defecte que li impedeixi d'exercir normalment les funcions
pròpies com a funcionaris.
5. En el cas que es presentin fotocòpies dels documents
originals, aquestes hauran d'estar compulsades.
6. Pel fet de tractar-se de funcionaris de carrera del Parlament
de les Illes Balears, si als seus expedients personals hi figuren
els documents acreditatius dels requisits exigits en aquesta
convocatòria, només serà necessari presentar la corresponent
certificació de l’Oficialia M ajor on consti que als expedients
respectius hi figuren els documents o les dades exigits en
aquestes bases.
Vuitena. Nomenament i presa de possessió.
1. Conclòs el termini de presentació de documents, es procedirà
per part del President del Parlament de les Illes Balears, prèvia
aprovació per la M esa i mitjançat resolució, al nomenament
com a funcionaris de carrera titulars de les places
reclassificades objecte de la present convocatòria dels aspirants
que hagin superat les proves selectives i presentat la
documentació exigida, i es publicaran al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears els respectius nomenaments.

La qualificació serà la d’apte o no apte.
Sisena.
1. Finalitzades les proves selectives, el Tribunal publicarà al
tauler d'anuncis de la Cambra la llista provisional dels aspirants
que hagin superat la prova selectiva.
2. Des de la data d’aquesta publicació, tots els aspirants
disposaran de tres dies hàbils per efectuar les reclamacions
oportunes.
3. A continuació, el Tribunal disposarà de set dies per resoldre
les reclamacions, i tot seguit elevarà a la Presidència la llista
definitiva amb els aspirants seleccionats. A continuació i prèvia
resolució de la Presidència de la Cambra, es farà pública la
relació definitiva dels aspirants aprovats.

2. Els interessats disposaran del termini d’un mes, comptador
des de la notificació del nomenament, per prendre possessió de
les places corresponents. Si no en prenen possessió en el
termini indicat sense causa justificada, no podran ser nomenats
funcionaris de carrera titulars de les places reclassificades
objecte de la present convocatòria.
Novena.
Aquells funcionaris que no superin les proves previstes o
no prenguin possessió de les places en els terminis indicats
sense causa justificada continuaran ocupant les seves places
d’administrador de l’entorn ofimàtic i d’administrador de bases
de dades, com a funcionaris de carrera del cos d’ajudants
facultatius en informàtica (grup C), amb les retribucions
estipulades per a aquestes, prèvies al procés de reclassificació.
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Desena . Disposicions finals i recursos.
1. La present convocatòria i els actes que se'n derivin podran
ésser impugnats d'acord amb l'establert a la Llei 30/92, de 26
de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
2. En tot allò no previst a les presents bases i a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, s'estarà al que es
disposa al Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el
Reglament d'ingrés del personal al servei de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Annex I
M odel d'instància
(Nom i llinatges), nat/nada dia de
de
,a
, província de
, que visc al carrer/avinguda/plaça
núm. ,pis
, porta , del terme municipal de
, Codi Postal
, amb DNI núm.
i telèfon,
que actualment sóc titular de la plaça de
de la qual en vaig prendre dia
DECLAR que reunesc totes les condicions requerides a la
base segona de la convocatòria publicada al BOPIB núm.
de data
per participar-hi al procés
de reclassificació de la plaça de:
Administrador de l’Entorn Ofimàtic
Administrador de Bases de Dades
I es per tot això que SOL ALICIT de ser admès/esa a les
proves convocades.
,a
Signatura.

d
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Llei 2/1989 de 22 de febrer, de la Funció Pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i 13.8 i disposició
addicional sisena de l'Estatut de personal del Parlament de les
Illes Balears, dicta la següent resolució per la qual s’acorda la
convocatòria de proves selectives per cobrir 3 places que
corresponen a categories professionals de personal laboral fix
les funcions de les quals són pròpies de cossos de personal
funcionari del Parlament de les Illes Balears i que són les
següents:
Relació de
places de
personal laboral
a funcionaritzar

Nivell

Categoria
professional

Netejadores (3
places)

7

Subalternspersonal oficis

Es fa constar que la present convocatòria i els seus actes
administratius deriven dels acords en matèria de personal
aprovats a la sessió de la Mesa del dia 29 de juny del 2004, on
entre d’altres s’aprovà la funcionarització de les tres places de
netejadores ocupades per personal laboral amb contracte
laboral fix, atès que les funcions pròpies d’aquestes places, un
cop reclassificades i superades les proves selectives
corresponents, poden ser realitzades per funcionaris públics, tot
d’acord amb la modificació de l’Estatut de Personal aprovat a
la sessió de la Mesa abans esmentada.

Primera. Objecte de la convocatòria.
Cobrir mitjançant oposició les places de personal funcionari
que es detallen a continuació:

del 2004.
Places

Cos

Nivell

Compleme
nt específic
mensual

Auxiliars
d’oficis i
serveis (3
places)

Oficis i
serveis

14

581,36 i

Al Molt Hble. Sr. President del Parlament de les Illes
Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de setembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Segona. Requisits personals.
Ordre de Publicació
F)
Bases de la convocatòria per la qual es convoquen proves
selectives per a la provisió de diferents places actualment
ocupades per personal laboral fix.
Resolució de Presidència
Bases de la convocatòria per la qual es convoquen proves
selectives per a la provisió de diferents places actualment
ocupades per personal laboral fix
El president del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'aprovat per la Mesa en sessió de dia 29 de juny
del 2004, i a l'empara del que s'estableix als articles 2.3. de la

Per ser admesos a les proves selectives, els aspirants hauran
de reunir, en la data de finalització del termini de presentació
de solAlicituds, els següents requisits:
1. Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’algun dels estats
membres de la Unió Europea o d’algun dels països que hagin
subscrit un tractat internacional en els termes establerts a la
disposició addicional única de la Llei 17/1993, de 23 de
desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció
pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió
Europea.
2. Tenir complerts els 18 anys d’edat i no haver arribat a l’edat
de jubilació forçosa, ambdues edats referides al dia en què
finalitzi el termini de presentació d’instàncies.
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3. No estar inhabilitat/ada ni suspès/esa per a l'exercici de la
funció pública. Ni haver estat separat, mitjançant expedient
disciplinari de qualsevol administració pública, òrgan
constitucional o estatutari. Ni trobar-se inhabilitat/ada per
sentència ferma per l'acompliment de funcions públiques.
4. No patir malaltia ni disminució física o psíquica que
impedeixi l'acompliment de les funcions corresponents.
5. Tenir el certificat d’escolaritat o equivalent.
6. En relació amb els coneixements de la llengua catalana, es
requereix estar en possessió del nivell A de la Junta Avaluadora
de Català o equivalent. En cas de no presentar el corresponent
títol o certificat, s’haurà de superar una prova d’aptitud per
mostrar la suficiència en el coneixement de català.

provisional d'admesos i exclosos. S'hi farà constar el nom, els
cognoms i número del DNI, així mateix s'assenyalarà el motiu
de la no admissió dels aspirants exclosos, per tal que aquests,
en el termini de 3 dies hàbils comptadors des de la data de
publicació de la llista provisional, puguin alAlegar o esmenar la
causa que n’ha motivat l’exclusió provisional.
4. Transcorregut el període anterior i en el termini màxim d'un
mes, el Tribunal resoldrà les reclamacions que s'hagin pogut
presentar, si n'hi havia, dictarà la corresponent resolució i farà
pública la llista definitiva dels aspirants admesos, que es
publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
i també s'exposarà al tauler d'anuncis de la Cambra, juntament
amb el lloc, la data i l’hora de celebració de la prova de català
i de la prova selectiva.
Quarta. Tribunal qualificador: composició i funcionament.

7. En relació amb els coneixements de la llengua català, seran
exempts de realitzar-la els aspirants que presentin el títol lliurat
per la Junta Avaluadora del Català o el títol, certificats, o
diplomes equivalents, lliurats per les institucions determinades
a l'Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports, de 16 de
febrer del 2000, publicada al Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 23, de 22 de febrer del 2000, i a l’Ordre del
conseller de Cultura, Educació i Esports, de 9 de juny del 2000,
publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 80, de 29
de juny del 2000. També seran exempts aquells aspirants que
presentin els títols o certificats oficials emesos per l’Institut
Balear d’Administració Pública a favor d’aquells que hagin
superat amb aprofitament els cursos impartits d’acord amb els
programes publicats per Resolució del conseller de la Funció
Pública, de 2 de novembre del 1995, publicada al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm.
146, de 23 de novembre del 1995. Així mateix, en tot allò
relacionat amb el coneixement de la llengua catalana per
accedir a la funció pública s’estarà al que es disposa al Decret
162/2003, de 5 de setembre de la Conselleria d’Interior.
8. Estar vinculat mitjançant contracte laboral fix amb el
Parlament de les Illes Balears, ocupar la plaça que es
funcionaritza en situació de servei actiu i estar inclòs en la llista
de personal que exerceix funcions que poden ser realitzades per
funcionaris públics.
Tercera. Presentació d'instàncies i termini per a l'admissió
dels aspirants.
1. Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i
vulgui participar en aquestes proves presentarà al Registre de
l'Oficialia M ajor del Parlament de les Illes Balears la
corresponent instància, segons el model que figura a l’annex II,
en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà al
de la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears. Aquells aspirants que estiguin
en possessió del títol de català exigit, n’han de presentar còpia
degudament compulsada amb la instància.
2. La presentació d'instàncies també és podrà realitzar pel
procediment establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
3. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Oficialia
Major publicarà al tauler d'anuncis de la Cambra la llista

1. El Tribunal es constituirà dins el quinze dies següents al de
la finalització del termini de presentació de les solAlicituds, amb
convocatòria prèvia dels membres titulars i suplents per part del
president d'aquest.
2. El Tribunal qualificador estarà constituït per les persones
següents:
2.1. President
Titular: Molt Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés.
Suplent: HBle. Sr. Guillem Camps i Coll.
2.2. Vocal
Titular: Sr. Joan Ferrer i Cánaves.
Suplent: Sr. Lluís Isern i Estela.
2.3. Vocal
Titular: Hble. Sr. Valentí Valenciano i López.
Suplent: Hble. Sr. Fèlix Fernández i Terrés.
2.4. Vocal
Titular: Sr. Francesc Jiménez i Bestard.
Suplent: Sr. Joaquín Jaume i Mas.
2.5. Un vocal elegit per la Junta de Personal
Titular: Sra. Catalina Juan i Mas.
Suplent: Sr. Miquel Àngel Ortolà i Castaño.
3. En la sessió constitutiva, el president solAlicitarà als
membres, titulars i suplents, la declaració expressa de no
trobar-se sotmesos a les circumstàncies previstes a l'article 28
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i l'abstenció i recusació dels membres del Tribunal se
substanciaran d'acord amb el que disposen els articles 28 i 29
d'aquesta llei.
4. Per actuar vàlidament el Tribunal necessitarà la presència de
més de la meitat dels seus membres. Els acords s’adoptaran per
majoria de vots dels assistents, i en cas d'empat dirimirà amb el
seu vot el president.
5. Als efectes de notificacions i incidències, el Tribunal tindrà
la seva seu al Parlament de les Illes Balears.
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6. El T ribunal resoldrà tots el dubtes i les incidències que
puguin sorgir després d'haver-se constituït i durant la celebració
de les proves.
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2. Des de la data de publicació tots els opositors disposaran de
tres dies hàbils per efectuar les reclamacions oportunes.

7. El Tribunal podrà nomenar els assessors o l’assessor tècnic
que estimi convenient a fi d’avaluar els coneixements de català
exigits.

3. A continuació el Tribunal disposarà de set dies per resoldre
les reclamacions, i tot seguit elevarà a la Presidència la llista
definitiva amb els aspirants seleccionats. A continuació, i
prèvia resolució de la Presidència de la Cambra, es farà pública
la relació definitiva dels aspirants aprovats.

8. De totes les reunions i sessions del T ribunal qualificador
s'aixecarà la corresponent acta per part del secretari, la qual,
signada pels membres assistents, s'adjuntarà a l'expedient.

Vuitena. Presentació de documents.

Cinquena. Procediment selectiu i desenvolupament de les
proves.
El procés selectiu constarà de dues proves, una per
demostrar la suficiència en el coneixement de la llengua
catalana, i una altra per determinar la suficiència en el
coneixements sobre els temes que s’assenyalen a l’annex I de
les bases presents.

Dins el vint dies naturals des que es faci pública la
Resolució que contengui la llista definitiva d'aspirants
seleccionats, i prèvia notificació per part de l'Oficialia Major,
aquests aportaran els documents següents al Registre de la
Cambra:
1. Partida de naixement o fotocòpia compulsada del DNI, o bé
certificat d'adquisició de la nacionalitat espanyola, o de la resta
d'estats membres de la Unió Europea o la d'aquells que hi sigui
d'aplicació.

5.1. Prova de català (primer exercici):
Consistirà en la realització d'una prova oral, a fi d’avaluar
la suficiència en relació amb els coneixements orals de català.
El Tribunal podrà nomenar els assessors lingüístics que
consideri pertinents per tal d'avaluar-la. Es qualificarà com apte
o no apte, i els aspirants declarats no aptes no podran accedir
a les places que es convoquen.
Restaran exempts de realitzar aquesta prova aquells
aspirants que presentin els títols o certificats exigits a la base
segona d’aquesta convocatòria.

2. Certificació lliurada pel registre general de penals i rebels
que acrediti que no s'està condemnat/ada a penes que
inhabiliten per a l'exercici de funcions públiques, lliurada, com
a màxim, tres mesos abans de la data final de presentació de
documents.
3. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/ada,
mitjançant expedient disciplinari, dels serveis de qualsevol
administració pública, òrgans constitucionals o estatutaris.

5.2. Proves selectives sobre els temes (segon exercici):

4. Certificat mèdic on consti que l'aspirant no té cap malaltia o
defecte que li impedeixi d'exercir normalment les funcions
pròpies com a funcionaris de carrera del cos d’uixers.

Consistiran a contestar per escrit un test amb 16 preguntes
(hi haurà dues respostes per pregunta, una correcta i una
incorrecta) sobre els temes que figuren a l’annex I d’aquestes
bases.

5. El títol exigit a la base segona de la convocatòria i el permís
de conduir B (només pels aspirants al cos d’uixers).

5.3. Qualificació de les proves selectives:
5.3.1. Prova de Català: apte o no apte. Els declarats no aptes
no obtindran plaça.
5.3.2. Prova selectiva: es qualificarà amb 1 punt cada
resposta correcta i amb 0 punts les incorrectes. Per accedir a les
places s’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 8 punts.

6. En el cas que es presentin fotocòpies dels documents
originals, aquestes hauran d'estar compulsades.
7. En tractar-se de personal laboral fix del Parlament de les
Illes Balears, si als seus expedients personals hi figuren els
documents acreditatius dels requisits exigits en aquesta
convocatòria, només serà necessari presentar la corresponent
certificació de l’Oficialia Major, on consti que, als expedients
respectius, hi figuren els documents o les dades exigits.

Sisena.
Novena. Nomenament i presa de possessió.
Després de la correcció de cada exercici, es publicarà al
tauler d'anuncis la relació dels aspirants que hagin superat les
proves corresponents amb les puntuacions obtingudes,
juntament amb les dates i el lloc de realització dels propers
exercicis. Entre exercici i exercici ha de transcórrer un mínim
de tres dies hàbils.
Setena.
1. Finalitzades les proves selectives, el Tribunal publicarà al
tauler d'anuncis de la Cambra la llista provisional dels aspirants
que hagin superat les proves selectives.

1. Conclòs el termini de presentació de documents, es procedirà
per part del President del Parlament de les Illes Balears, prèvia
aprovació per la Mesa i mitjançat resolució, al nomenament
com a funcionaris de carrera dels aspirants que hagin superat
les proves selectives i presentat la documentació exigida, i es
publicaran al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
els respectius nomenaments.
2. Els interessats disposaran del termini d’un mes, comptador
des de la notificació del nomenament per prendre possessió de
les places corresponents. Si no en prenen possessió en el
termini indicat, sense causa justificada no podran ser nomenats
funcionaris de carrera.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de setembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Desena.
Aquells treballadors que no s’hagin presentat a les proves
de funcionarització previstes a les presents bases o que no les
hagin superat, continuaran ocupant les seves places com a
personal laboral, declarant-se aquestes a extingir.

Ordre de Publicació
Onzena. Disposicions finals i recursos.
G)
1. La present convocatòria i els actes que se'n derivin podran
ser impugnats d'acord amb l'establert a la Llei 30/1992, de 26
de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
2. En tot allò no previst a les presents bases i a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, s'estarà al que es
disposa al Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el
Reglament d'ingrés del personal al servei de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Annex I
Temari per accedir a les places d’auxiliars d’oficis i
serveis amb caràcter de funcionaris de carrera per part
de les netejadores amb contracte laboral fix
- El Parlament de les Illes Balears: composició i
organització.
- Drets i deures dels funcionaris públics del Parlament de
les Illes Balears.
Annex II
M odel d'instància
(Nom i llinatges), nada dia
de
del,
, província de
que visc al carrer/avinguda /plaça
núm.
pis
porta , del terme
municipal de
, Codi postal
, amb DNI núm.
i telèfon
a

DECLAR que reunesc totes les condicions requerides a la
base segona de la convocatòria publicada al BOPIB núm.
de data
per accedir a les places
d’auxiliars d’oficis i serveis del cos d’oficis i serveis del
Parlament de les Illes Balears.
I que a més a més adjunt el certificat oficial acreditatiu del
meu coneixement del català.
I És per tot això que SOL ALICIT de ser admesa a les
corresponents proves selectives.
,a d
Signatura.

del

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

Bases de la convocatòria per la qual es convoca la
realització d'una prova d'aptitud per reclassificar les places
d'uixer major i de director de Seguretat.
Resolució de Presidència
Bases de la convocatòria per la qual es convoca la
realització d’una prova d’aptitud per reclassificar les
places d’uixer major i de director de Seguretat
El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'aprovat per la Mesa a la reunió de dia 29 de
juny del 2004, i a l'empara del que s'estableix als articles 2.3.
de la Llei 2/1989 del 22 de febrer, de la Funció Pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i 13.8 i disposició
addicional sisena de l'Estatut de personal del Parlament de les
Illes Balears, dicta la següent resolució per la qual s’acorda la
convocatòria d’una prova d’aptitud per reclassificar de forma
individualitzada les places d’uixer major i de director de
Seguretat, del grup D al grup C, atès el pla d’ocupació
corresponent aprovat a la sessió de la Mesa del dia 29 de juny
del 2004, d’acord amb el que es detalla.
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1. Objecte de la convocatòria.
Reclassificar de forma individualitzada les places d’uixer
major i de director de Seguretat, tot d’acord amb l’indicat a
l’apartat anterior, pel sistema de promoció interna, amb canvi
de grup funcionarial del D al C, i amb canvi de cos, del
d’uixers al d’administratius, d’acord amb el següent detall:
Uixer major

Director de Seguretat

Grup: C, a la relació de
llocs de feina figura com a
C/D
Cos: Administratiu
Complement de destí: 19
Complement específic:
1.150’00 i mensuals

Grup: C, a la relació de
llocs de feina figura com a
C/D
Cos: Administratiu
Complement de destí: 19
Complement específic:
1.150’00 i mensuals

Es fa constar que la present convocatòria i els seus actes
administratius deriven dels acords en matèria de personal
aprovats a la sessió de la Mesa del dia 29 de juny del 2004,
amb l’aprovació del corresponent pla d’ocupació per
reclassificar les places d’uixer major i de director de Seguretat.
Segona. Requisits personals.
Per ser admesos a les proves selectives, els aspirants hauran
de reunir, en la data de finalització del termini de presentació
de solAlicituds, els següents requisits:
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1. Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’algun dels estats
membres de la Unió Europea o d’algun dels països que hagin
subscrit un tractat internacional en els termes establerts a la
disposició addicional única de la Llei 17/1993, de 23 de
desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció
pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió
Europea.
2. Tenir complerts els 18 anys d’edat i no haver arribat a l’edat
de jubilació forçosa, ambdues edats referides al dia en què
finalitzi el termini de presentació d’instàncies.
3. No estar inhabilitat ni suspès per a l'exercici de la funció
pública. Ni haver estat separat, mitjançant expedient
disciplinari de qualsevol administració pública, òrgan
constitucional o estatutari. Ni trobar-se inhabilitat per sentència
ferma per l'acompliment de funcions públiques.
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de publicació de la llista provisional, puguin alAlegar o esmenar
la causa que n’ha motivat l’exclusió provisional.
4. Transcorregut el període anterior i en el termini màxim d'un
mes, el Tribunal resoldrà les reclamacions que s'hagin pogut
presentar, si n'hi havia, dictarà la corresponent resolució i farà
pública la llista definitiva dels aspirants admesos, que es
publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
i que també s'exposarà al tauler d'anuncis de la Cambra,
juntament amb el lloc, la data i l’hora de celebració de la prova
d’aptitud pràctica.
Quarta. Tribunal qualificador: composició i funcionament.
1. El Tribunal es constituirà dins el quinze dies següents al de
la finalització del termini de presentació de les solAlicituds, amb
convocatòria prèvia dels membres titulars i suplents per part del
president d'aquest.

4. No patir malaltia ni disminució física o psíquica que
impedeixi l'acompliment de les funcions corresponents.
5. Tenir el títol de batxillerat, de cicle formatiu de grau superior
o equivalents. O bé acreditar 10 anys d’antiguitat com a
funcionari de carrera/interí a qualsevol cos del grup D del
Parlament de les Illes Balears, o de qualsevol altra
administració pública.
6. En relació amb els coneixements de la llengua catalana, si els
aspirants pertanyen al grup D com a funcionaris de carrera del
Parlament de les Illes Balears, resten exempts de realitzar-la,
atès el nivell d’exigència en relació als coneixements de la
llengua catalana per accedir a places a l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, requerit al Decret
162/2003, de 5 de setembre, de la Conselleria d’Interior.
7.Ser titulars en el moment de publicar-se la present
convocatòria al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, de les places d’uixer major i de responsable de
Seguretat (bé per concurs de mèrits o bé per lliure designació),
i tenir una antiguitat mínima de dos anys com a titulars
d’aquestes i com a funcionaris de carrera del grup D.
Tercera. Presentació d'instàncies i termini per l'admissió
dels aspirants.

2. El Tribunal qualificador estarà constituït per les persones
següents:
2.1.- President
Titular: Molt Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés.
Suplent: Hble. Sr. Guillem Camps i Coll.
2.2.- Vocal
Titular: Sr. Joan Ferrer i Cánaves.
Suplent: Sra. Esperança MUnar i Pascual.
2.3.- Vocal
Titular: Hble. Sr. Valentí Valenciano i López.
Suplent: Hble. Sr. Fèlix Fernández i Terrés.
2.4.- Vocal
Titular: Francesc Jiménez i Bestard.
Suplent: Sr. Josep Antoni Pujadas i Porquer.
2.5.- Un vocal elegit per la Junta de Personal
Titular: Sr. Joan Carles Mas i Cladera.
Suplent: Sr. Jaume Riera i Pou.

1. Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i
vulgui participar en aquestes proves presentarà al Registre de
l'Oficialia M ajor del Parlament de les Illes Balears la
corresponent instància, segons el model que figura a l’annex I,
en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà al
de la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

3. En la sessió constitutiva, el president solAlicitarà als
membres, titulars i suplents, la declaració expressa de no
trobar-se sotmesos a les circumstàncies previstes a l'article 28
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i l'abstenció i recusació dels membres del Tribunal se
substanciaran d'acord amb el que disposen els articles 28 i 29
d'aquesta llei.

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

4. Per actuar vàlidament el Tribunal necessitarà la presència de
més de la meitat dels seus membres. Els acords s’adoptaran per
majoria de vots dels assistents, i en cas d'empat dirimirà amb el
seu vot el president.

3. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Oficialia
Major publicarà al tauler d'anuncis de la Cambra, la llista
provisional d'admesos i exclosos. S'hi farà constar el nom, els
cognoms i el número del DNI, així mateix s'assenyalarà el
motiu de la no admissió dels aspirants exclosos, per tal que
aquests, en el termini de 3 dies hàbils comptadors des de la data

5. Als efectes de notificacions i incidències, el Tribunal tindrà
la seva seu al Parlament de les Illes Balears.
6. El Tribunal resoldrà tots el dubtes i les incidències que
puguin sorgir després d'haver-se constituït i durant la celebració
de les proves.
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7. El Tribunal podrà nomenar una comissió tècnica a fi
d’avaluar els coneixements de català exigits.

4. Certificat mèdic on consti que l'aspirant no té cap malaltia o
defecte que li impedeixi d'exercir normalment les funcions
pròpies com a funcionaris de carrera del cos d’uixers.

8. De totes les reunions i sessions del T ribunal qualificador
s'aixecarà la corresponent acta per part del secretari, la qual,
signada pels membres assistents, s'adjuntarà a l'expedient.

5. El títol exigit a la base segona de la convocatòria i el permís
de conduir B (només pels aspirants al cos d’uixers).

Cinquena. Procediment selectiu i desenvolupament de la
prova pràctica.

6. En el cas que es presentin fotocòpies dels documents
originals, aquestes hauran d'estar compulsades.

El procés selectiu consistirà en la celebració d’una prova
pràctica (oral o escrita, o ambdues, segons determini el
Tribunal), que tractarà sobre les funcions pròpies assignades a
les places d’uixer major i de director de Seguretat, que
suposarà resoldre els supòsits pràctics plantejats pel Tribunal,
i respondre les preguntes que realitzin els membres d’aquest, en
relació a les tasques pròpies de les places.

7. En tractar-se de funcionaris de carrera del Parlament de les
Illes Balears, si als seus expedients personals figuren els
documents acreditatius dels requisits exigits en aquesta
convocatòria, només serà necessari presentar la corresponent
certificació de l’Oficialia M ajor, on consti que, als expedients
respectius, hi figuren els documents o les dades exigits en
aquestes bases.

La qualificació serà la d’apte o no apte.
Sisena.
Novena. Nomenament i presa de possessió.
Després de la correcció de la prova d’aptitud pràctica,
es publicarà al tauler d'anuncis la relació dels aspirants amb les
qualificacions obtingudes.
Setena.
1. Finalitzades les proves selectives, el Tribunal publicarà al
tauler d'anuncis de la Cambra la llista provisional dels aspirants
que hagin superat la prova selectiva.
2. Des de la data de publicació tots els aspirants disposaran de
tres dies hàbils per efectuar les reclamacions oportunes.
3. A continuació el Tribunal disposarà de set dies per resoldre
les reclamacions, i tot seguit elevarà a la Presidència la llista
definitiva amb els aspirants seleccionats. A continuació i prèvia
resolució de la Presidència de la Cambra, es farà pública la
relació definitiva dels aspirants aprovats.
Vuitena. Presentació de documents.
Dins dels vint dies naturals des que es faci pública la
Resolució la llista definitiva amb els aspirants seleccionats, i
prèvia notificació per part de l'Oficialia M ajor, aquests
aportaran els documents següents al Registre de la Cambra:

1. Conclòs el termini de presentació de documents, es procedirà
per part del president del Parlament de les Illes Balears, prèvia
aprovació per la Mesa i mitjançat resolució, al nomenament
com a funcionaris de carrera dels aspirants que hagin superat
les proves selectives i presentat la documentació exigida, i es
publicaran al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
els respectius nomenaments,
2. Els interessats disposaran del termini d’un mes, comptador
des de la notificació del nomenament per prendre possessió de
les places corresponents. Si no en prenen possessió en el
termini indicat, sense causa justificada no podran ser
anomenats funcionaris de carrera.
Desena.
Aquells funcionaris que no superin la prova pràctica
prevista o no prenguin possessió de les places en els terminis
indicats sense causa justificada, continuaran ocupant les seves
places com uixer major i director de Seguretat, com a
funcionaris de carrera del grup D (cos d’uixers), amb les
retribucions estipulades per aquestes, prèvies al procés de
reclassificació.
Onzena. Disposicions finals i recursos.

1. Partida de naixement o fotocòpia compulsada del DNI, o bé
certificat d'adquisició de la nacionalitat espanyola, o de la resta
d'estats membres de la Unió Europea o la d'aquells que hi sigui
d'aplicació.
2. Certificació lliurada pel registre general de penals i rebels
que acrediti que no s'està condemnat a penes que inhabiliten
per a l'exercici de funcions públiques, lliurada, com a màxim,
tres mesos abans de la data final de presentació de documents.
3. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat,
mitjançant expedient disciplinari, dels serveis de qualsevol
administració pública, òrgans constitucionals o estatutaris.

1. La present convocatòria i els actes que se'n derivin podran
ser impugnats d'acord amb l'establert a la Llei 30/1992, de 26
de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
2. En tot allò no previst a les presents bases i a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, s'estarà al que es
disposa al Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el
Reglament d'ingrés del personal al servei de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Annex I
M odel d'instància
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Cos: cos tècnic de gestió o cos d’administratius
(Nom i llinatges), nat dia
de
del
,a
, província de
que visc al carrer/avinguda/plaça
núm. pis
porta , del terme municipal de
Codi postal
, amb DNI núm.
i telèfon
que actualment sóc titular de la plaça de
que vaig prendre possessió d’aquesta el dia
i que tinc una antiguitat com a funcionari de carrera del grup D
de
anys.
DECLAR que reunesc totes les condicions requerides a la
base segona de la convocatòria publicada al BOPIB núm.
de data
per participar al procés de
reclassificació de la plaça de:
Director de Seguretat
Uixer-major
I és per tot això que SOL ALICIT de ser admès a la prova
d’aptitud convocada.
a d
Signatura.

del 2004.

Al Molt Hble. Sr. President del Parlament de les Illes
Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de setembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Segona. Provisió.
La resolució de la present convocatòria i la cobertura de la
plaça es realitzarà pel sistema de lliure designació.
Tercera. Requisits.
3.1. Poden participar-hi tots els funcionaris de carrera del
Parlament de les Illes Balears que es trobin en qualsevol
situació administrativa, excepte la de suspensió ferma, i amb
una antiguitat mínima de 2 anys com a titulars de qualsevol
plaça, i que a més a més reuneixin els següents requisits:
Per accedir a la plaça de Cap de Secretaria de l’Oficialia
Major, serà requisit imprescindible pertànyer a qualsevol dels
cossos/escales de funcionaris de la Cambra, enquadrats als
grups funcionarials B o C.
3.2. En relació amb els funcionaris que es trobin en situació
administrativa distinta a la de servei actiu, i que vulguin
participar en aquests concurs, s’estarà al que es disposa al
Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (Decret 33/1994, de 28
de març) i al Decret 122/1997, de 3 d’octubre, de la Conselleria
de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, pel qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem
de mèrits i les comissions tècniques de valoració del concurs
per al proveïment de diversos llocs de treball de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Quarta. Instàncies i documentació.

Ordre de Publicació
H)
Bases de la convocatòria per cobrir per lliure designació
la plaça de cap de Secretaria de l'Oficialia Major.
Resolució de Presidència
El president del Parlament de les Illes Balears, tot d’acord
amb l’establert als articles 13.8 i 55 (apartats 2 i 4) de l’Estatut
de Personal del Parlament de les Illes Balears, així com
l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada el dia 29 de juny del
2004, dicta la següent resolució, per la qual es realitza la
convocatòria per cobrir la plaça que es detalla, tot d’acord amb
les següents bases:
Bases de la convocatòria per cobrir per lliure designació
la plaça de cap de Secretaria de l’Oficialia M ajor
Primera. Objecte de la convocatòria.
L’objecte d’aquesta convocatòria és el proveïment de la
plaça que actualment resta vacant a la relació de llocs de feina
de cap de Secretaria de l’Oficialia Major, que està dotada
pressupostàriament, i amb les següents característiques:
Cap de Secretaria d’Oficialia Major
Grup: B/C
Complement de destí: 23
Complement específic: 1.258’25 i mensuals

4.1. El termini per presentar les instàncies serà de 15 dies
hàbils comptadors des del següent al de la publicació d’aquesta
convocatòria al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
4.2. Les instàncies, d’acord al model que figura a l’annex I,
s’hauran de presentar al Registre de l’Oficialia M ajor de la
Cambra.
4.3. Juntament amb la instància, els candidats adjuntaran el seu
currículum vitae on faran constar els mèrits que estimin
pertinents (especialment es farà referència als estudis, al nivell
de català i d’altres llengües, a l’experiència professional a
qualsevol administració pública, als cursos, seminaris, i d’altres
que es considerin adequats, en relació amb les tasques a
desenvolupar); així mateix s’adjuntarà la certificació
acreditativa de la seva antiguitat com a funcionari de carrera
del Parlament de les Illes Balears i de la seva situació
administrativa.
4.4. L’Oficialia Major elevarà a la Mesa la relació definitiva
dels aspirants presentats, que prèviament es publicarà al tauler
d’anuncis de la Cambra, que reuneixin les condicions
requerides juntament amb els escrits on consten el mèrits
alAlegats per aquests i les certificacions solAlicitades a l’apartat
4.3 d’aquestes bases, i a continuació, d’acord amb l’establert
a l’article 55.4 de l’Estatut del Personal del Parlament de les
Illes Balears, el lletrat oficial major proposarà a la Mesa el
nomenament de l’aspirant que consideri més adequat, i el
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president mitjançant resolució n’efectuarà el nomenament
corresponent, si la Mesa així ho aprova.

i a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

4.5. El lletrat oficial major realitzarà les funcions de secretari
en tot allò referent a notificacions, convocatòries, redacció
d’actes, i en general a totes les funcions que corresponguin al
secretari en les comissions tècniques de valoració.

Annex I
M odel d’instància

4.6. Si, d’acord amb l’establert a l’apartat 4.4, algun o alguns
aspirants resulten exclosos per no reunir els requisits exigits,
aquests disposaran de tres dies hàbils per fer-ne les alAlegacions
que estimin procedents a partir de la data de publicació de la
llista definitiva d’aspirants admesos al tauler d’anuncis. Un cop
resoltes les reclamacions per part de l’Oficialia M ajor, es
procedirà tot d’acord amb l’establert a l’apartat 4.4.

El/la funcionari/a del cos:
Sr./Sra.:
amb DNI núm.:
i NRP núm.:
que actualment ocupa la plaça de:
que prengué possessió d’aquesta dia:
i que es troba en situació administrativa de:
EXPOSA que reuneix les condicions requerides a les
bases de la convocatòria publicada al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears núm de data , i que, per tant,

Cinquena. Resolució de la convocatòria.
5.1. El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria pel
sistema de lliure designació serà d’un mes comptador a partir
de la data en la qual finalitzi el termini de presentació
d’instàncies.
5.2. La M esa del Parlament de les Illes Balears elegirà d’entre
els aspirants presentats el candidat proposat pel lletrat oficial
major, si ho estima procedent, i, en cas contrari, refusarà la
proposta i la plaça quedarà vacant o bé elegirà un altre aspirant
de la relació presentada per l’Oficialia Major.
5.3. El lletrat oficial major, si ho estima oportú, i prèviament a
les propostes de nomenaments, es reservarà la facultat de
celebrar entrevistes personals amb els aspirants, i de solAlicitar,
si n’és el cas, la presentació dels documents i certificacions
oficials dels mèrits alAlegats per aquests.
Sisena. Notificació i presa de possessió.
6.1. Es notificarà a l’aspirant seleccionat la resolució de la
Presidència amb el nomenament corresponent, tot d’acord amb
l’aprovat per la Mesa, i es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
6.2. El termini de presa de possessió de la plaça serà d’un mes,
comptador des de la data de notificació del nomenament, amb
la publicació prèvia d’aquests al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.
Setena. D’altres disposicions.
7.1. En tot allò no previst en aquestes bases i a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, hom s’ajustarà al
que es disposa al Decret 33/1994, de 28 de març, de la
Conselleria de la Funció Pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, pel qual s’aprova el Reglament de proveïment
de llocs de feina i promoció professional dels funcionaris al
servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
7.2. La present convocatòria, les seves bases i els actes
administratius que s’en derivin, podran ser impugnats pels
interessats en els terminis i en la forma prevists a la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, a la Llei 4/1999, de 13 de gener, que modifica l’anterior

SOL ALICITA de ser admès/esa a la convocatòria per cobrir
la plaça pel sistema de lliure designació de:
Cap de Secretaria de l’Oficialia Major
Per la qual cosa, s’adjunta el currículum vitae corresponent
amb els mèrits alAlegats i la certificació acreditativa de
l’antiguitat com a funcionari/a de carrera del Parlament de les
Illes Balears i de la situació administrativa en què es troba
actualment.
A la seu del Parlament, a
Signatura.

d

del 2004.

Al Molt Hble. Sr. President del Parlament de les Illes
Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de setembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 52.
- Pàg. 1665 i 1674. Apartat E)
On diu: RGE núm. 2562/04
Hi ha de dir: RGE núm. 3562/04
- Pàg. 1665 i 1674. Apartat F)
On diu: RGE núm. 2566/04 i 4691/04
Hi ha de dir: RGE núm. 3566/04 i 4691/04
- Pàg. 1670 i 1691. Apartat CZ)
On diu: RGE núm. 3840/04 i 1841/04
Hi ha de dir: RGE núm. 3840/04 i 3841/04
- Pàg. 1671 i 1694. Apartat DQ)
Aquest apartat s'ha de substituir pel següent:
DQ) A la pregunta RGE núm. 4011/04, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a
conveni entre FORTA i FAPAE.
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