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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

7 de juny de 2016, procedí a debatre el text de la Proposició

no de llei RGE núm. 6606/16, relativa a posada en marxa de

la facultat de medicina, amb les esmenes RGE núm. 10059/16

i 10060/16, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears, respectant l’autonomia universitària, a la creació

d’una comissió de seguiment de la implementació dels estudis

de grau en medicina, amb la participació del Govern de les Illes

Balears, els grups parlamentaris i la Universitat de les Illes

Balears, que la presidirà.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears, sobre la facultat de medicina i el seu cost, a

trametre als diferents grups parlamentaris la solAlicitud i

l’aprovació de sufragar una part del cost de la facultat de

medicina amb fons Feder tal com va anunciar la consellera de

Presidència en sessió plenària de dia 12 d’abril passat, així com

un informe justificatiu de la urgència d’aquest projecte i un

informe de l’impacte assistencial que suposarà.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a incloure dins el Pla d'equilibri econòmic

financer de les Illes Balears per a l'any 2016-2017, el projecte

de la facultat de medicina.

A la seu del Parlament, 14 de juny de 2016.

La secretària primera:

Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

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

7 de juny de 2016, procedí a debatre el text de la Proposició

no de llei RGE núm. 3626/16, relativa a transició energètica,

autoconsum i eficiència energètica, amb les esmenes RGE

núm. 10012/16, 10013/16, 10053/16, 10054/16 i 10055/16, i

quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a una adopció progressiva d'energia 100% renovable a

totes les dependències de l'Administració Pública de les Illes

Balears, en primer lloc mitjançant la compra d’energia

certificada com a renovable, i progressivament incorporant

instalAlacions d’autoconsum renovable als edificis públics.

En l’ínterim, s’insta el Govern a adoptar les mesures

següents:

- Fer públiques i fàcilment accessibles a la ciutadania les

dades de consum energètic de les dependències del Govern,

així com les dades de generació de les instalAlacions

d’autoconsum.

- Dur a terme la certificació energètica dels edificis del

Govern i fer pública aquesta informació.

2. El Parlament es compromet a dur a terme una auditoria

energètica de les seves dependències.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a dur a terme un pla de transició energètica que es doti

d'una partida pressupostària per als pressuposts de 2017 que

permeti posar les bases per a una millora de l'eficiència

energètica dels edificis públics i privats de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a establir a cada illa, en colAlaboració amb els consells

insulars, si escau, sengles serveis d’assessorament energètic,

per tal d’assessorar persones que volen generar la seva energia

mitjançant l’autoconsum o que volen millorar l’eficiència

energètica de la seva instalAlació.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a desenvolupar una estratègia que permeti que les Illes

avancin cap a un model 100% renovable a mig termini, en

consonància amb l’Acord de París.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a

presentar a les Corts Generals un projecte de llei de mesures

urgents de foment de l'autoconsum a nivell estatal.

Per remoure els obstacles que poden dificultar aquest avanç,

s’insta el Govern a treballar, entre d’altres, en les línies

següents:

- Definir un pla de transició energètica específic per a cada

illa, amb processos de participació ciutadana.

- Obrir un procés per definir les zones adequades per a la

implementació de projectes d’energies renovables, tenint en

compte criteris socials i ambientals.

- Planificar amb la previsió adequada el tancament o la

reconversió de les centrals que consumeixen combustibles

fòssils.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a elaborar un pla de mobilitat sostenible que permeti

reduir progressivament la dependència del vehicle privat i

implantar el vehicle elèctric i a fer un pla per millorar el

transport públic, baixar els preus, descongestionar les illes i

reduir l’emissió de gasos.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya

a derogar els apartats del Reial Decret 900/2015, de 9

d'octubre, que obstaculitzen el desenvolupament de

l'autoconsum elèctric, com ara la imposició de peatges per

energia autoconsumida o la impossibilitat de compartir

instalAlacions d’autoconsum entre diferents consumidors.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-043.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201610059
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201610060
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-037.pdf#page=42
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201610012
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201610013
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201610053
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201610054
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201610055
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7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a dur a terme una auditoria dels costos reals de cada tecnologia

inclosa en el mixt de generació energètica a tot el territori de

l’Estat.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a fer efectives les subhastes de retribució especial renovable

per a sistemes extrapeninsulars previstes a l’Ordre

IET/1459/2014 per tal d’afavorir la implantació de les

renovables i reconèixer l’estalvi que suposen aquestes al

conjunt del sistema elèctric.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a establir un full de ruta amb objectius concrets i quantificables

per al compliment dels objectius de l’Acord de París.

A la seu del Parlament, 14 de juny de 2016.

La secretària primera:

Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7

de juny de 2016, debaté la InterpelAlació RGE núm. 7205/16,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política lingüística del

Govern en matèria d'ensenyament.

Actuà com a interpelAlant el diputat Xavier Pericay i Hosta

i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller

d'Educació i Universitat. Hi hagué torn de rèplica i de

contrarèplica.

Palma, 21 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7

de juny de 2016, debaté les preguntes que es relacionen a

continuació:

A) RGE núm. 9602/16, de la diputada Maria Núria Riera i

Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escola d'estiu

per a la conciliació dels empleats públics, que contestà la

consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.

B) RGE núm. 9607/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del trasllat dels

fangs de la depuradora de Santa Eulària, que contestà el

conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

C) RGE núm. 9606/16, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a publicació

dels plecs per concertar els serveis d'atenció primerenca, que

contestà la consellera de Serveis Socials i Cooperació.

D) RGE núm. 9611/16, del diputat David Martínez i Pablo, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a clàusules

socials a les concessionàries hospitalàries, que contestà la

consellera de Salut.

E) RGE núm. 9613/16, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a fons

pressupostaris destinats a educació, que contestà el conseller

d'Educació i Universitat.

F) RGE núm. 9604/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions del delegat

territorial de Menorca de la Fundació Balear d'Innovació i

Tecnologia, que contestà el vicepresident i conseller

d'Innovació, Recerca i Turisme.

G) RGE núm. 9609/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa

a Pla hidrològic, que contestà el conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca.

H) RGE núm. 9603/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions de la Mesa

Municipal de Turisme, que contestà el vicepresident i conseller

d'Innovació, Recerca i Turisme.

I) RGE núm. 9605/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat de l'aigua de la

platja de Talamanca, que contestà el conseller de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca.

J) RGE núm. 9597/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació del personal

d'Ibanat, que contestà la consellera d'Hisenda i Administracions

Públiques.

K) RGE núm. 9612/16, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a tractat CETA, que contestà el conseller de Treball, Comerç

i Indústria.

L) RGE núm. 9614/16, del diputat Carlos Saura i León, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a bou de

Fornalutx, que contestà la presidenta del Govern de les Illes

Balears.

M) RGE núm. 9610/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa

a recuperació econòmica, que contestà la presidenta del Govern

de les Illes Balears.

N) RGE núm. 10020/16, de la diputada Margarita Prohens i

Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència
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del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, que

contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 21 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Declaració institucional contra el racisme i la xenofòbia.

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

7 de juny de 2016, aprovà per assentiment la declaració

institucional que es transcriu a continuació.

Palma, a 21 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Declaració institucional contra el racisme i la xenofòbia

Avui som testimonis d’un increment de la intolerància, les

opinions racistes i la violència impulsada per l’odi. En aquests

temps tumultuosos hem de defensar els drets i la dignitat de

tots, la diversitat i el pluralisme.

Aquestes són algunes de les frases que podríem destacar el

missatge del secretari general de Nacions Unides el Dia

Internacional de l’eliminació de la discriminació racial, celebrat

el 21 de març de 2016. El tema elegit aquest any va ser:

desafiaments i assoliments de la declaració i programa d’acció

de Durban, quinze anys després.

Aquesta declaració i aquest programa d’acció varen ser

aprovats a la Conferència mundial de Nacions Unides contra el

racisme, la discriminació racial, la xenofòbia i les formes

connexes d’intolerància, celebrada l’agost del 2001.

Un dels punts de la declaració afirma que “Així mateix tots

els pobles i individus constitueixen una única família humana

rica en la seva diversitat, han contribuït al progrés de les

civilitzacions i les cultures i constitueixen patrimoni comú de

la humanitat. La preservació i el foment de la tolerància, el

pluralisme i el respecte de la diversitat poden produir societats

més obertes”.

El programa d’acció insta els estats membres, entre altres

punts, a aplicar mesures concretes que abastin la comunitat

d’acollida i els immigrants per fomentar el respecte a la

diversitat cultural, promoure un tracte equitatiu dels immigrants

i desenvolupar programes segons procedeixi que facilitin la

seva integració a la vida social, cultural, política i econòmica.

Per la nostra part, les Illes Balears sempre han estat un

comunitat oberta, som una comunitat plural i d’acollida on fem

que ningú no se senti estranger. Tenim una cultura i una llengua

pròpies que hem d’utilitzar com a element integrador, en cap

cas d’exclusió.

L’acollida es practica dia a dia als nostres carrers, als

nostres centres de treball, en les institucions sense excloure

ningú perquè ningú no sobra i perquè tots contribuïm a seguir

fent de les Illes Balears una comunitat política que progressa.

A les nostres illes no ha de tenir lloc cap comportament que

inciti a fomentar el racisme o la xenofòbia. Hem de fomentar la

convivència, tolerància i al concòrdia que són les que conviden

a entendre i no a excloure.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears:

Primer. Rebutja qualsevol acte o manifestació racista o

xenòfoba o que inciti al racisme o a la xenofòbia.

Segon. Insta el Govern de les Illes Balears a promoure

campanyes i programes de sensibilització cap a la convivència

i la tolerància i de lluita contra qualsevol tipus de discriminació

per raó d’origen.

Ordre de Publicació

B)

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 9599/16.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 7 de juny de 2016, quedà ajornada per a una propera sessió

la pregunta esmentada, presentada per la diputada Olga

Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

moratòria, atès l'escrit del Govern de les Illes Balears RGE

núm. 9925/16.

Palma, a 21 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE

núm. 7067/16, de modificació de la disposició transitòria

quarta de la Llei 2/2004, de 25 de març, d'ordenació i ús del

sòl.

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

7 de juny de 2016, després del debat corresponent, no prengué

en consideració la proposició de llei esmentada, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, per 24 vots a favor, 31 en contra i

1 abstenció.

Palma, a 21 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 21 de juny de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 21 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 10308/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

comunicació a la Generalitat Valenciana de la tramesa de

fangs procedents de depuradores d'Eivissa.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 quina raó no s'ha comunicat a la Generalitat Valenciana

la tramesa de fangs procedents de depuradores d'Eivissa a la

província de València per al seu tractament?

Palma, a 13 de juny de 2016.

El diputat:

Miquel Àngel Jerez i Juan.

B)

RGE núm. 10309/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

autorització per traslladar i gestionar els fangs de les

depuradores d'Eivissa (1).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 solAlicitat el Govern de les Illes Balears, o l'ens públic

que en depèn, la preceptiva autorització per traslladar i

gestionar el tractament de fangs de les depuradores d'Eivissa?

Palma, a 13 de juny de 2016.

El diputat:

Miquel Àngel Jerez i Juan.

C)

RGE núm. 10310/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

autorització per traslladar i gestionar els fangs de les

depuradores d'Eivissa (2).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 obtingut el Govern de les Illes Balears, o l'ens públic

que en depèn, la preceptiva autorització per traslladar i

gestionar el tractament de fangs de les depuradores d'Eivissa?

Palma, a 13 de juny de 2016.

El diputat:

Miquel Àngel Jerez i Juan.

D)

RGE núm. 10311/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a freqüència

del trasllat de fangs a València.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Amb quina freqüència té previst el Govern de les Illes

Balears, o l'ens públic que en depèn, traslladar els fangs de les

depuradores d'Eivissa per al seu tractament a la província de

València?

Palma, a 13 de juny de 2016.

El diputat:

Miquel Àngel Jerez i Juan.

E)

RGE núm. 10312/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de

priorització de l'extracció de fangs.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 criteri té previst emprar el Govern de les Illes Balears

als efectes de prioritzar l'extracció de fangs de totes les

depuradores d'Eivissa per al seu posterior trasllat a la província

de València?

Palma, a 13 de juny de 2016.

El diputat:

Miquel Àngel Jerez i Juan.

F)

RGE núm. 10313/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tones de

fangs provinents de les depuradores d'Eivissa que el

Govern pensa traslladar a València.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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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Quantes tones de fangs provinents de les depuradores

d'Eivissa té previst el Govern de les Illes Balears traslladar a la

província de València?

Palma, a 13 de juny de 2016.

El diputat:

Miquel Àngel Jerez i Juan.

G)

RGE núm. 10314/16, del diputat Miquel Àngel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

anual contractat en relació amb el trasllat de fangs

provinents de les depuradores d'Eivissa a València.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 import anual ha contractat el Govern de les Illes

Balears el trasllat i el tractament a la província de València dels

fangs provinents de les depuradores d'Eivissa?

Palma, a 13 de juny de 2016.

El diputat:

Miquel Àngel Jerez i Juan.

H)

RGE núm. 10356/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a estat dels vagons del tren i del metro.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Pensa la Direcció General de Mobilitat i Transports fer cap

tipus d'actuació per millorar l'estat en què es troben els vagons

del tren i del metro?

Palma, a 14 de juny de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

I)

RGE núm. 10357/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a seguretat del tren i del metro.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Pensa la Direcció General de Mobilitat i Transports fer cap

tipus d'actuació per tal de millorar la seguretat del tren i del

metro i així evitar actes de vandalisme que fan malbé les

estacions i els vagons?

Palma, a 14 de juny de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

J)

RGE núm. 10373/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a jubilació

voluntària dels metges als 70 anys (1).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Atesa la recent Sentència del Tribunal Suprem, permetrà el

Govern la jubilació voluntària dels metges als 70 anys?

Palma, a 14 de juny de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

K)

RGE núm. 10374/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a jubilació

voluntària dels metges als 70 anys (2).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Els metges del Servei de Salut de les Illes Balears que

vulguin jubilar-se als 70 anys hauran d'anar als tribunals per tal

que se'ls reconegui el dret que atorga la recent sentència del

Tribunal Suprem?

Palma, a 14 de juny de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

L)

RGE núm. 10375/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a jubilació

voluntària dels metges als 70 anys (3).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Quan pensa fer efectiva, per als metges d'aquesta comunitat

autònoma, la sentència del Tribunal Suprem per la qual es

reconeix el dret de jubilació als 70 anys?

Palma, a 14 de juny de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.
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M)

RGE núm. 10415/16, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes Balears, relativa a paga extra dels professors de la

concertada.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 pensa la Conselleria d'Educació i Universitat retornar

la paga extra de Nadal de l'any 2012 als professors de l'escola

concertada i complir, així, amb un dels punts acordats amb

aquest sector durant el mes de febrer de 2016?

Palma, a 16 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

N)

RGE núm. 10416/16, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes Balears, relativa a horari d'atenció del

Departament de Centres Concertats.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 té previst ampliar l'horari d'atenció del que

disposen els professors de l'escola concertada per dirigir-se al

Departament de Centres Concertats que és, actualment, de tres

hores setmanals?

Palma, a 16 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

O)

RGE núm. 10417/16, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes Balears, relativa a hores lectives dels professors de

secundària.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 màxim d'hores lectives es té previst que facin els

professors de secundària de la concertada per al proper curs

2016-2017?

Palma, a 16 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

P)

RGE núm. 10418/16, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes Balears, relativa a hores lectives dels professors de

secundària (II).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.

Té previst la Conselleria d'Educació i Universitat reunir-se

amb els professors de secundària de la concertada per tal

d'arribar a un acord sobre el nombre màxim d'hores lectives

setmanals que faran el curs 2016-2017?

Palma, a 16 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 21 de juny de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura,

Educació i Esports següents.

Palma, a 21 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 10429/16, del diputat Juan M anuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places de

directors i assessors dels centres de professorat (CEP),

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Quan es pensa cobrir la totalitat de les places de directors

i assessors dels centres de professorat (CEP)?

Palma, a 14 de juny de 2016.

El diputat:

Juan Manuel Lafuente i Mir.
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B)

RGE núm. 10430/16, del diputat Juan M anuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport

tècnic per al tractament d'alumnes amb autisme, davant la

Comissió de Cultura, Educació i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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 la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

Quines han estat les accions concretes executades per la

Conselleria d'Educació i Universitat per donar resposta a la

petició de tots els centres d'ensenyament de Menorca

solAlicitant l'existència de suport tècnic per al tractament

d'alumnes amb autisme?

Palma, a 14 de juny de 2016.

El diputat:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 21 de juny de 2016, admet a tràmit les proposicions no de

llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 21 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 10411/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a assistència sociosanitària a l'Àrea de Salut

d'Eivissa i Formentera.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

La imminent obertura de llits sociosanitaris a l'antic

Hospital de Can Misses suposarà el compliment d'un fet

àmpliament demandat.

Fins ara, aquesta assistència s'ha vengut prestant a l'Hospital

Residència Assistida de Cas Serres dependent del Consell

Insular d'Eivissa on s'ha acumulat una important experiència

quant a assistència sociosanitària, i encara que s'obrin els llits

anunciats a l'antic Can Misses seran necessaris els llits de

l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres.

Per aquests motius, i per tal de rendibilitzar socialment

aquests dos recursos, el Grup Parlamentari Popular presenta la

següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut

del Govern de les Illes Balears a dedicar els llits sociosanitaris

de l'antic Can Misses a malalts sociosanitaris d'alta complexitat

clínica.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut

del Govern de les Illes Balears a proposar al Consell Insular

d'Eivissa el manteniment de llits sociosanitaris de mitjana

complexitat clínica a l'Hospital Residència Assistida de Cas

Serres amb el finançament corresponent.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a crear una Comissió tecnicopolítica entre el Govern de

les Illes Balears i el Consell Insular d'Eivissa per coordinar

l'ocupació d'aquests llits i totes aquelles situacions que es

puguin plantejar al respecte.

Palma, a 14 de juny de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 21 de juny de 2016, admet a tràmit les proposicions no de

llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 21 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 10366/16 (complementada amb l'escrit RGE

núm. 10376/16 i rectificada amb l'escrit RGE núm.

10388/16), dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca,

Podem Illes Balears, MÉS per Menorca i Mixt

(GentXFormentera-PSIB), relativa a rebuig al TTIP i altres

acords internacionals de comerç i inversions similars, com

el CETA i el TISA, davant la Comissió d'Economia

(procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups

Parlamentaris MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, MÉS

per Menorca i Mixt (GentXFormentera-PSIB) presenten la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant

comissió.

Motivació de la urgència: la imminent aprovació del CETA.

Exposició de motius

El passat 17 de febrer de 2016, la Comissió d’Assumptes

Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears va
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aprovar la Proposició no de llei RGE núm. 7081/15 “contra

l’actual procés de negociació del TTIP”, que posava de

manifest alguns dels aspectes més negatius d’aquest tractat de

comerç i inversions.

Ara, les revelacions del contingut de l’acord actualment

negociat entre la UE i els Estats Units, fet públic en part gràcies

a l'ONG Greenpeace, fan necessària una manifestació clara i

rotunda de la defensa per part del Parlament i les institucions

d’aquestes illes dels drets i interessos de la ciutadania de les

Illes, en matèria de salut, ocupació, agricultura, cultura,

comerç, medi ambient i contractació pública, entre altres, per

sobre dels interessos financers de les empreses i els inversors

i especuladors internacionals.

Els documents de les negociacions que ha fet públics

Greenpeace mostren clarament com aquest acord persegueix

únicament garantir els beneficis d’unes elits que no han cessat

d’augmentar els seus beneficis des de l’inici de l’anomenada

crisi, agreujant de manera dramàtica les desigualtats socials i

servint de coartada per al desmantellament dels serveis públics

essencials.

Les normes i els tractats comercials i acords d'inversió de

la Unió Europea amb tercers països són eines que poden posar

en perill la justícia social i ambiental, així com la salut pública,

els

interessos dels consumidors i de les treballadores i els

treballadors, i a més poden contribuir a l'accentuació del canvi

climàtic.

El Parlament de les Illes Balears i el Govern han de vetllar

perquè el comerç internacional sigui respectuós amb el

desenvolupament humà i en particular compleixi amb les

normes i els pactes internacionals dels drets humans, els drets

laborals, els drets socials i els objectius mediambientals

acordats per la comunitat internacional, així com garantir la

protecció i la promoció de la diversitat cultural. Així mateix,

cal posar de manifest el rebuig a la inclusió en acords

internacionals de qualsevol clàusula d'arbitratge privat o

mecanisme de cooperació reguladora que menyscabi el respecte

de les sobiranies estatals, nacionals i regionals.

L'Acord Econòmic i Comercial Global (CETA), un tractat

equivalent al TTIP, entre Canadà i la Unió Europea, preveu un

mecanisme de resolució de diferències entre inversors i estats

anomenat ICS (Investment Court System), que substitueix els

molt criticats ISDS, però que manté la possibilitat per a

inversors estrangers de recórrer a tribunals pseudoprivats

d'arbitratge que amenacen la sobirania dels estats i les

competències dels parlaments estatals i autonòmics, i poden

posar en perill el dret a legislar i prendre mesures per respondre

a les desigualtats socials, a l'emergència social de la població

afectada per la crisi, als desequilibris territorials, al canvi

climàtic o a la crisi que pateixen el món rural i les activitats

agrícoles i ramaderes.

L'aplicació d'aquests acords tindrà un impacte evident sobre

sectors productius de la nostra regió com l'agroalimentari

(especialment la ramaderia, la producció de vi, oli i formatge),

la indústria autòctona (tan maltractada els darrers anys) o les

energies renovables. Si el TTIP, el CETA o el TISA entren en

vigor nombrosos serveis públics prestats per les

administracions locals i regionals veuran compromès el seu

caràcter d'universalitat, equitat o facilitat d'accés per la seva

possible privatització irreversible (com per exemple l’aigua).

Aquests tractats inclouen un conjunt de normes transversals

relatives als principis bàsics d'accés als mercats i de no

discriminació (tracte nacional, nació més afavorida (NMF) que

podrien afectar negativament les polítiques públiques i el dret

a regular del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars

i dels ajuntaments, ja que poden obstaculitzar, entre altres

coses, el dret d'incloure clàusules socials i ambientals o el

foment de les petites i mitjanes empreses així com de

l'economia local en la contractació pública.

Tant el CETA com el TTIP es regeixen pels mecanismes de

les polèmiques "llistes negatives" per als compromisos de

serveis, això vol dir que tots els serveis estan subjectes a la

liberalització, tret que es faci una excepció explícita, expandint

així dramàticament l'abast de la liberalització dels serveis

perquè els governs assumeixin compromisos en àrees que no

podrien tenir en compte, com a nous serveis emergents en el

futur.

Aquests tractats afecten tant competències exclusives de la

UE com d'altres sobre les quals només té competència

subsidiària, per la qual cosa, malgrat que la Comissió Europea

eviti deixar-ho clar, caldria considerar-los com de caràcter

mixt. Aquest fet és molt rellevant pel que fa al procediment de

ratificació dels acords internacionals, ja que exigeix que siguin

ratificats no només per les institucions europees sinó també per

cadascun dels estats membres. És per aquest motiu que resulta

essencial celebrar un debat democràtic als parlaments estatals

i autonòmics que permeti vehicular l'opinió de la ciutadania al

respecte. Són molts els punts de controvèrsia, molts els sectors

i les entitats que poden veure's afectats, molts els drets laborals,

socials i ambientals en risc de ser perjudicats i molts els

colAlectius que han expressat la seva preocupació o directament

el seu rebuig a aquests tractats, i per això és essencial un ampli

debat social.

Alguns exemples de les qüestions més preocupants

afectades, per acció o per omissió, en aquest tractat segons s’ha

pogut saber a partir de la filtració, són:

• La desaparició del principi de precaució. Es tracta d’un

principi bàsic de la legislació Europea, inclosa fins i tot en

els seus tractats constitutius (art. 191 TFUE) i que ha estat

recollit per nombroses legislacions nacionals i regionals i

fins i tot per acords internacionals com el Conveni Marc de

Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (art. 3). Es tracta

d’un principi bàsic per garantir la salut de les persones

davant productes alimentaris, farmacèutics o altres que

poden afectar molt negativament la nostra salut. També

permet defensar de manera activa el medi ambient.

• No es menciona el desafiament més gran que té la

humanitat: el canvi climàtic. Fa només sis mesos es va

aprovar l’Acord de París, que fa només unes setmanes es va

obrir a la signatura i que és el conveni internacional signat

per més països en menor temps de la història. Ara bé, el

TTIP, que tindrà un impacte enorme pel que fa al transport

i la producció de béns així com pel que fa a l’ús de

productes contaminants, no fa cap menció del canvi

climàtic ni de l’Acord de París. De fet, s’inclouen mesures

sobre accés a mercats que anirien en contra dels objectius,

vinculants i obligatoris pels estats, establerts a l’Acord de

París.
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• Pel que fa al nostre teixit productiu, els documents filtrats

mostren com s’està pressionant molt per part dels EUA per

passar per sobre de les indicacions geogràfiques

(denominacions d’origen), facilitant així que grans

empreses transnacionals produeixin productes de les illes a

altres països i els venguin amb el mateix nom que els

productes produïts aquí per empreses de Balears.

La resposta de la Comissió Europea davant aquestes

informacions ha estat reiterar que no davallaran els estàndards

de protecció europeus, però davant la manca total de

transparència sobre les negociacions i el fet que la ciutadania

europea s’hagi d’assabentar de tot això a través de filtracions,

no resulta gens tranquilAlitzadora sobre les intencions reals de

la Comissió.

Fins i tot les autoritats franceses (el secretari d’Estat de

Comerç Exterior i el mateix president François Hollande) han

fet declaracions on s’han mostrat partidàries de no aprovar el

TTIP, denunciant que “Europa cedeix molt i rep molt poc a

canvi, i això no és acceptable” i destacant que “tal com està

actualment, és un mal acord i França vol defensar les seves

petites i mitjanes empreses, l’agricultura i el medi ambient.”

Finalment cal recordar que, a més del TTIP i el CETA,

també s'està negociant el TISA, acord sobre el comerç de

serveis, del qual únicament es coneix allò filtrat gràcies a

Wikileaks.

Tot això, fa necessari que el Parlament de les Illes Balears

es pronunciï de manera clara i aprovi la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears es declara contrari al TTIP,

al CETA i al TISA, per no garantir la protecció dels drets i

interessos de la ciutadania de les Illes, en matèria de salut,

ocupació, agricultura, cultura, comerç, medi ambient i

contractació pública, entre altres, i així ho farà saber a l’Estat

i a les institucions de la UE: Comissió, Parlament Europeu i

Consell.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya,

en el marc del Consell Europeu, a no autoritzar la firma de

l'acord ni la conclusió de l'Acord Econòmic i Comercial Global

(CETA).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern D'Espanya

que refusi qualsevol aplicació provisional de l'Acord Econòmic

i Comercial Global (CETA). Insta així mateix el Govern

espanyol a demanar un dictamen al Tribunal de Justícia de la

Unió Europea sobre la compatibilitat del CETA, el TTIP i el

TISA amb la normativa de la UE.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a

defensar en el marc dels debats del Consell Europeu que el

CETA sigui qualificat d'acord mixt, necessitant així que cada

estat ratifiqui també l'acord.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri

d'Economia i Competitivitat que disposicions com els ISDS o

l'ICS no siguin incloses en cap proper tractat de comerç o

inversions i siguin eliminades dels tractats actualment en vigor.

Al mateix temps, insta el Govern de l'Estat a impulsar

polítiques internacionals i de cooperació que permetin el

desenvolupament de sistemes judicials robustos, imparcials i

independents arreu del món, per tal de garantir una protecció

judicial efectiva dels drets de tothom, fent així innecessari els

tribunals arbitrals mencionats. Així mateix instarà el mateix

ministeri a evitar la participació directa o indirecta de les

empreses transnacionals, a través de qualsevol tipus

d'organisme o lobbies, en els processos reguladors o normatius

de la UE i els seus estats membres en relació amb temes

socials, laborals, sanitaris, mediambientals o qualsevol altra

matèria. Els ens reguladors públics podran en tot cas establir

consultes  no  d iscriminatòries amb organitzacions

democràtiques de la societat civil.

6. El Parlament de les Illes Balears rebutja les mesures de

persecució de les persones que filtren informació rellevant per

a l’interès i el benestar de la societat, com ara l’anomenada Llei

mordassa o, a l'àmbit europeu, la recent directiva sobre

informació secreta de les empreses, ja que aquestes mesures no

fan més que degradar dos elements bàsics de qualsevol sistema

democràtic, consagrats en la Constitució i en els convenis

internacionals de protecció dels Drets Humans, com són la

llibertat d’expressió i d’informació.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a complir amb la Proposició no de llei RGE núm.

7081/15 i afegir a la comissió d'estudi sobre el TTIP

recentment creada l'estudi del CETA i el TISA, per tal de

conèixer l'impacte que podrien tenir aquests tractats sobre les

Illes Balears, com ara, entre d'altres, en matèria laboral,

sanitària, social, ambiental i de protecció dels consumidors.

Palma, a 14 de juny de 2016.

Els diputats:

Carlos Saura i León.

Els portaveus:

David Abril i Hervás.

Laura Camargo i Fernández.

Patrícia Font i Marbán.

Sílvia Tur i Ribas.

B)

RGE núm. 10369/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures en defensa del dret a la llibertat

religiosa, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets

Humans.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant comissió.

Exposició de motius

L’Observatori per a la llibertat religiosa i de consciència ha

fet públic el seu darrer informe titulat “Atacs a la llibertat

religiosa a Espanya 2015”. En aquest informe s’exposa que

durant l’any 2015 s’han produït un total de 187 atacs a la

llibertat religiosa.

Durant l’any 2015 s’han pogut constatar 3 casos de

violència contra persones per confessar una religió (no n’hi va

haver cap l’any 2014), 36 agressions contra llocs de culte (n’hi
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va haver 8 casos el 2014), 16 actes de vexació a les persones

per creure en una religió (5 casos el 2014), 33 escarnis a la

religió (14 casos el 2014), 99 casos en els quals es margina la

religió de la vida pública (64 casos el 2014).

Hi ha hagut un increment de més del cent per cent el darrer

any, de 2014 a 2015, en el nombre d’agressions i atacs per

motius religiosos a Espanya. Per tipologia, les agressions a

llocs de culte han augmentat un 350%, mentre que la violència

física contra els creients s’ha multiplicat per tres, els escarnis

a la religió han augmentat un 135% i els casos en els quals es

margina la religió de la vida pública s’incrementa un 55%.

A l’informe s’explica que el laïcisme agressiu practicat per

determinats sectors minoritaris de la societat provoca que es

margini la religió de la vida pública i es ridiculitzin els creients.

Són casos que afecten totes les religions. Hi ha casos contra els

creients catòlics, evangèlics, jueus, islàmics, etc.

Aquestes actituds d’intolerància contra la llibertat religiosa

solen tenir després conseqüències molt negatives, com és

l’increment del laïcisme agressiu als carrers, actes violents

contra llocs de culte i agressions físiques contra persones pel

simple fet de ser membres d’una religió, tal i com molt bé

indica l’informe de l’Observatori per a la llibertat religiosa i de

consciència.

Certament, sembla que existeix una absoluta confusió entre

l’aconfessionalitat de l’Estat que prescriu la Constitució, amb

la marginació de la religió de l’espai públic. La llibertat

religiosa és un dret humà protegit per la Constitució Espanyola

al seu article 16 i per infinitat de tractats internacionals i

representa allò més íntim i personal de l’ésser humà, és a dir,

la seva consciència.

El respecte a la llibertat religiosa no beneficia únicament els

creients, sinó que afavoreix tota la societat, en promoure la

convivència pacífica entre tots els ciutadans.

La situació en què es troba el dret que tenen tots els

ciutadans respecte de la llibertat religiosa és un test de

democràcia i, per tant, les contínues ofenses contra el fet

religiós, les agressions i el laïcisme radical són símptomes molt

preocupants de l’intent d’alguns per acabar amb els nostres

drets fonamentals. I aquesta conculcació dels nostres drets es

fa en nom, moltes vegades, del fonamentalisme religiós o

també en nom d’un laïcisme radical i intolerant. En aquest

sentit, podríem afirmar que salvaguardar la llibertat religiosa

és, de fet, protegir la llibertat de tots.

És per tot això que el Grup Parlamentari Popular presenta

la següent:

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat,

el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els

ajuntaments de les Illes Balears a garantir la llibertat

ideològica, religiosa i de culte dels individus i les comunitats

sense més limitació, en les seves manifestacions, que la

necessària pel manteniment de l’ordre públic protegit per llei.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja totes aquelles

accions o manifestacions de menyspreu, vexació, marginació,

insults, ridiculitzacions, etc., que es facin a determinades

persones o colAlectius pel simple fet de professar unes creences

religioses concretes.

3. El Parlament de les Illes Balears rebutja tot el procés

d’invisibilització i marginació del fet religiós a l’espai públic

i reivindica la llibertat religiosa com un dels drets fonamentals

que conforma una democràcia moderna.

Palma, a 10 de juny de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta RGE núm. 10382/15, presentada per la

diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa

a educació a Eivissa, XII.

El Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa

i Formentera és un centre d’ensenyaments elementals i

professionals de música. Aquests ensenyaments estan regulats

per la LOE i la LOMCE i pels Decret 23/2011, d’1 d’abril, pel

qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments

elementals de música i Decret 53/2011, de 20 de maig, de

currículum dels ensenyaments professionals de música.

Els ensenyaments que es poden cursar tenen, per tant, un

caràcter reglat i la seva superació dóna lloc a les titulacions

oficials corresponents. La Música Popular i Tradicional

d’Eivissa no constitueix cap ensenyament reglat de música ni

de nivell elemental ni professional. Existeixen algunes

especialitats instrumentals pròpies de la música tradicional

d’arreu d’Espanya en el currículum dels ensenyaments

professionals, però cap d’elles es corresponen amb els

instruments específics d’Eivissa com la flauta, les castanyoles,

l’espasí o el tambor pagès.

Per tant, el Conservatori Professional de Música i dansa

d’Eivissa i Formentera no és el centre adient per impartir

ensenyaments d’aquest tipus. Els ensenyaments no reglats de

música en totes les seves vessants, i en particular els referits a

la Música Popular són objectiu específic de les Escoles de

Música reconegudes tal i com preveu l’article 2 del Decret

37/1999, de 9 d’abril, pel qual es regulen les escoles de música

i dansa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 12 de maig de 2016

El conseller d’Educació i Universitat

Martí Xavier March Cerdà.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-026.pdf#page=22
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Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta RGE núm. 10384/15, presentada per la

diputada M aria Antònia Sureda i Martí, del Grup

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa

a educació a Eivissa, XIII.

El Govern valora l’aprenentatge al llarg de la vida com una

eina fonamental per a l’ocupació, la inclusió social i la igualtat

d’oportunitats. D’una banda, permet el retorn al sistema

educatiu de les persones que l’han abandonat prematurament,

i de l’altra, representa per a moltes persones adultes l’única

oportunitat d’accés a la formació, l’adquisició o l’actualització

de competències i coneixements bàsics imprescindibles.

Per aquest motiu, la Conselleria d’Educació i Universitat ha

signat convenis de colAlaboració amb diferents entitats i

administracions locals i regionals per tal de promoure

actuacions conjuntes amb ens territorials que fomentin mesures

preventives amb la finalitat de proporcionar alternatives

educatives adreçades a la reincorporació i al manteniment en el

sistema educatiu. En concret, per al curs 2015-2016, s’han

signat 12 convenis de colAlaboració amb diferents entitats locals

que han permès descentralitzar l’oferta formativa i donar una

millor cobertura geogràfica pel que fa a l’ensenyament d’adults.

Per al curs 2016-2017 hi ha la intenció d’augmentar la dotació

econòmica assignada a aquestes colAlaboracions i iniciar-ne de

noves.

La Conselleria d’Educació i Universitat agraeix

profundament la colAlaboració amb els ajuntaments, ja que

participen en l’educació per a persones adultes completant la

dotació dels professionals que hi han d’intervenir,

descentralitzant els centres d’educació i apropant l’educació als

adults. El funcionament conjunt, per una part, de

l’Administració educativa i, per l’altra, dels ajuntaments,

respon a la necessitat d’unificar els esforços amb la intenció de

possibilitar i millorar l’atenció a l’alumnat en matèria

d’educació, per així aconseguir una major eficàcia i un millor

aprofitament dels recursos disponibles.

D’altra banda, durant aquest curs 2015-2016 s’ha

incrementat la dotació de docents en els centres d’educació de

persones adultes (CEPA) per atendre la gran demanda de

cursos que serveixen per adquirir, completar o ampliar la

formació bàsica i l’adquisició de competències professionals o

la consecució de titulacions acadèmiques, la qual cosa

possibilita l’accés a estudis superiors o la inserció en el mercat

laboral.

També cal destacar la colAlaboració iniciada des del

començament del curs 2015-2016 i formalitzada amb la

signatura dia 14 de desembre de 2015 d’una resolució conjunta

del conseller de Treball, Comerç i Indústria, el SOIB, i el

conseller d’Educació i Universitat, per la qual s’aprova el

programa de competències clau a desenvolupar pels centres

d’educació de persones adultes (CEPA) durant el període

2015-2017. Aquest programa té com a objectiu facilitar a les

persones que, pel fet de no tenir la titulació requerida,

necessiten tenir les competències clau necessàries per cursar

amb aprofitament la formació dels certificats de professionalitat

de nivell 2. Per aquest motiu, dins aquest programa es duran a

terme dues actuacions als CEPA: la primera per establir un

procediment estable i de qualitat per a la realització de les

proves i la segona per programar la impartició de les

especialitats formatives corresponents a les competències clau.

Finalment, mitjançant una colAlaboració amb l’Institut

d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) s’ha dut a

terme per primera vegada per als centres d’educació de

persones adultes un taller d’emprenedoria dins el Programa

ICAPE (Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores

en Educació). Atesa la bona acollida d’aquesta convocatòria es

preveu donar-li continuïtat i estendre-la a més CEPA.

Palma, 12 de maig de 2016

El conseller d’Educació i Universitat

Martí Xavier March Cerdà.

Ordre de Publicació

C)

A la Pregunta RGE núm. 10385/15, presentada pel

diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a medi ambient.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar

en aquest enllaç.

Ordre de Publicació

D)

A la Pregunta RGE núm. 10409/15, presentada per la

diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a varietats locals de vinya.

La Conselleria treballa, d’una banda, en la darrera passa de

la tramitació per autoritzar la varietat escursac a la comunitat

autònoma, que fa poc el Ministeri ha inscrit al Registre de

Varietats Comercials, i de l’altra, en la descripció i el

sanejament de les varietats argamussa, callet blanc i vinater

blanc. Una vegada s’hagi comprovat que aquestes darreres

varietats compleixen els requisits legals per poder ser

comercialitzades, les trametrem al Ministeri perquè les examini

i, si escau, les inscrigui en el Registre.

Quant a les varietats de vinya esperó de gall, callet negrella,

aleluia, mancès de tibbus i giró negre, la Conselleria ha acabat

les tasques de caracterització i sanejament. Ara l’Oficina

Espanyola de Varietats Vegetals del Ministeri les ha

d’examinar durant cinc anys com a mínim abans d’inscriure-les

en el Registre.

Amb relació a les varietats de vinya de Menorca, s’ha dut

a terme una prospecció d’onze varietats, que s’han incorporat

a la colAlecció de varietats de vinya de la Conselleria (ubicada

a Sa Granja), i se n’ha efectuat la identificació genètica. De les

onze, dues, les úniques, mentre que la resta han estat sinonímies

de varietats foranes. Cal ara veure si el sector de Menorca

demostra interès a continuar els estudis de sanejament i

caracterització per poder iniciar els tràmits per autoritzar-les.

Palma, 16 de maig de 2016

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.
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Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta RGE núm. 10410/15, presentada per la

diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a expedients aprovats des

de l'entrada en vigor de la Llei agrària.

Des de l’entrada en vigor de la Llei Agrària s’han sol•licitat

174 informes, dels quals s’han informat favorablement 129,

desfavorablement 13, s’han retornat per no tenir les

competències 7 i estan pendents de resoldre per qüestions

diverses 25.

Palma, 16 de maig de 2016

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

F)

A la Pregunta RGE núm. 400/16, presentada pel diputat

Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a traspàs de la gestió de l'aigua als consells

insulars.

El 24 de juliol de 2015 el Consell de Govern va ordenar la

revisió del Pla Hidrològic de les Illes Balears motiu pel qual,

administrativament parlant, el moment més adequat serà una

vegada realitzada aquesta revisió, a partir de l’any 2018.

Palma, 26 de febrer de 2016

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

G)

A les Preguntes RGE núm. 1296/16 a 1298/16,

presentades pel diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a intèrprets de llengua de

signes, 1 a 3.

Davant les necessitats dels centres d’Eivissa (CEIP Santa

Gertrudis i CEIP Es Vedrà) es va acordar amb Planificació que

a la convocatòria d’adjudicacions d’interins del 27 de

novembre de 2015 s’oferís la plaça a un mestre amb perfil ILS

que es va incorporar dia 30 de novembre per fer aquestes

funcions. Al CSIF Son Llebre s’ofereixen els estudis de la

família professional serveis socioculturals i a la comunitat que

condueixen a aquesta titulació.

Tot i així, una vegada valorats els casos específics

d’alumnes amb DSA a la nostra comunitat, considerem que els

mestres especialitzats en audició i llenguatge (AL) són capaços

de fer aquesta tasca dins els centres escolars d’infantil i

primària ja que coneixen els sistemes alternatius i augmentatius

de comunicació (SAAC) que afavoreixen el desenvolupament

del llenguatge i la comunicació; concretament la comunicació

bimodal, que inclou qualsevol programa que combini l’ús de

signes manuals com el llenguatge oral. D’aquesta manera,

només caldria perfilar la plaça de l’AL amb llenguatge de

signes en el cas de ser necessari.

S’ha corregit el fet que les tasques pròpies d’ATE es

mesclaven amb altres no pròpies i s’ha comprovat que les

realitzades actualment són les pròpies de la seva categoria

professional donar suport i colAlaborar en l’atenció a l’alumnat

amb necessitats educatives especials (NEE) amb el referit a la

seva autonomia personal en les activitats de la vida diària.

Palma, 12 de maig de 2016

El conseller d’Educació i Universitat

Martí Xavier Marc Cerdà.

Ordre de Publicació

H)

A la Pregunta RGE núm. 1814/16, presentada pel

diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a reserves hídriques de S'Estremera.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu

consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació

I)

A les Preguntes RGE núm. 1992/16 a 1997/16,

presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del

Grup Parlamentari Popular, relatives a nom de l'instructor

de la Conselleria d'Educació, a criteris de correcció de la

professora d'art de l'IES Josep Maria Llompart (1 a 3), a

mesures per evitar la promoció de l'odi i l'ofensa als

sentiments religiosos i a casos similars al succeït a l'IES

Josep M aria Llompart a la resta d'escoles públiques de la

CAIB.

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al

Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació

J)

A les Preguntes RGE núm. 2123/16 a 2125/16,

presentades pel diputat Rafael Nadal i Homar, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a professorat destinat a la

tasca d'ensenyament en llengua estrangera (1 i 2).

Pel que fa a la dotació de professorat, els centres -d’acord

amb el projecte de decret de la tercera llengua- utilitzaran el

propi professorat del centre amb l’acreditació del nivell de

llengua estrangera corresponent a l’etapa. Per tant, una vegada

iniciat el curs podrem saber el nombre de grups i professorat

implicat. La titulació mínima en el present curs era B2.

Pel que fa a la dotació de professorat destinat a

l’ensenyament en llengua estrangera durant aquest curs, les

xifres són les següents:

Alumnes ESO 2015-2016

Total alumnes 41.807

Alumnes matèries en anglès   8.886 21,25%

Alumnes matèries en francès      203   0,49% 

Alumnes ESO 2014-2015

Total alumnes 41.185

Alumnes matèries en anglès 12.444 30,21%
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Alumnes matèries en francès      193   0,47% 

Alumnes Batxillerat 2015-2016

Total alumnes 12.312

Alumnes matèries en anglès      396   3,22%

Alumnes matèries en francès        12   0,10% 

Alumnes Batxillerat 2014-2015

Total alumnes 12.078

Alumnes matèries en anglès      563  4,66%

Alumnes matèries en francès        10   0,08% 

Nivell 2014 2015

A1 22 19

A2 154 142

B1 43 44

B2 614 597

C1 78 74

C2 310 314

NO 35 28

No informat 622 735

Palma, 12 de maig de 2016

El conseller d’Educació i Universitat

Martí Xavier March Cerdà.

Ordre de Publicació

K)

A la Pregunta RGE núm. 2130/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a vigència del conveni entre el CSIC i la

CAIB.

La Conselleria de Salut es troba en període de liquidació del

Conveni de colAlaboració entre el Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC) i la Fundació

Caubet-Cimera Illes Balears, per la colAlaboració en la recerca

en l’àrea de salut i patologia respiratòria, a conseqüència de la

denúncia d’aquest conveni per part del CSIC amb data

28/09/2015 que determina la finalització de vigència d’aquest

conveni a data 31/12/2015. Actualment el Govern de les Illes

Balears està negociant amb el CSIC la liquidació del conveni

signat el 2006 entre el CSIC i la Fundació Caubet-Cimera, i la

seva substitució per un nou conveni.

Palma, 9 de maig de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

L)

A la Pregunta RGE núm. 2131/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a fons rebuts per l'investigador Sr. Daniel

Bachiller, 1.

El Sr. Bachiller no rep un 25% del total del fons dedicat al

manteniment de la infraestructura investigadora sanitària

d’aquesta comunitat autònoma.

La infraestructura d’investigació sanitària de la comunitat

autònoma està constituïda fonamentalment per l’Institut

d’Investigació Sanitària de Palma (IDISPA). Aquest institut té

tres components principals: l’Hospital Universitari de Son

Espases (HUSE), la Fundació d’Investigació Sanitària de les

Illes Balears (FISIB) i l’Institut Universitari de Ciències de la

Salut (IUNICS). La infraestructura del laboratori del Sr.

Bachiller representa menys del 10% del personal i de les

instalAlacions de la FISIB.

Palma, 9 de maig de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

M)

A la Pregunta RGE núm. 2132/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a fons rebuts per l'investigador Sr. Daniel

Bachiller, 2.

El Sr. Bachiller no rep cap quantitat del Govern en concepte

d’investigació. L’aportació de la CAIB a la investigació del Sr.

Bachiller es materialitza en les despeses associades al

manteniment de les instalAlacions d’investigació a l’Hospital

Joan March (102.733.83i l’any 2015) i les despeses

associades a la contractació d’un tècnic de laboratori i un

investigador postdoctoral (70.942,00i).

Els fons que rep del Sr. Bachiller en concepte

d’investigació provenen de convocatòries competitives a les

quals es presenta i de les quals obté els fons necessaris per

cobrir les despeses del seu laboratori.

Palma, 9 de maig de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

N)

A la Pregunta RGE núm. 2133/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a aportacions de fons per al manteniment

de la infraestructura investigadora.

El Sr. Bachiller ha participat en múltiples projectes

d’investigació d’iniciativa pública i privada i alguns d’aquests,

dins la convocatòria queda especificat expressament que el

projecte no està sotmès a overhead. Així mateix el Sr. Daniel

Bachiller ha fet efectiva l’aportació de 159.765.45i com a

concepte de costs indirectes corresponents als seus projectes

executats en la infraestructura investigadora de la CAIB.

Palma, 9 de maig de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.
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Ordre de Publicació

O)

A la Pregunta RGE núm. 2786/16, presentada pel

diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a inici d'oferta formativa de certificats de

professionalitat.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu

consultar en aquest enllaç.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Manteniment de les interpelAlacions RGE núm. 6259/16,

6262/16, 6263/16 i 8565/16 per al proper període de

sessions. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

21 de juny de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

10392/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, en

conseqüència, conformement amb l'establert a l'article 159.4

del Reglament de la cambra, les interpelAlacions esmentades,

relatives a política del Govern en matèria d’infraestructures

educatives, en relació a la coordinació amb els ajuntaments, en

relació al pagament a proveïdors i en l’àmbit socioeducatiu,

respectivament, es mantenen per al proper període de sessions.

Palma, a 21 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Manteniment de la interpelAlació RGE núm. 9152/16 per

al proper període de sessions. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

21 de juny de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

10448/16, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes, i, en conseqüència, conformement amb l'establert a

l'article 159.4 del Reglament de la cambra, la interpelAlació

esmentada, relativa a concertació de serveis públics, es manté

per al proper període de sessions.

Palma, a 21 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

SolAlicitud de convocatòria d’una sessió plenària

extraordinària per tal de dur a terme l'elecció d'un membre

del Consell de Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de

les Illes Balears; i de convocatòria de la Diputació

Permanent (RGE núm. 10433/16 i 10434/16).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

21 de juny de 2016, conformement amb l'establert als articles

66.2 i 97.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut

d’Autonomia de les Illes Balears, acorda admetre a tràmit els

escrits esmentats a l'enunciat; i, consegüentment, sotmetre amb

caràcter immediat a la consideració de la Junta de Portaveus la

fixació de l’ordre del dia de la sessió de la Diputació

Permanent que n’ha de resoldre.

Palma, a 21 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)

Habilitació dels dies necessaris, per tal que es pugui dur

a terme una sessió extraordinària de la Comissió d'Hisenda

i Pressuposts amb un ordre del dia determinat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

21 de juny de 2016, conformement amb els articles 66.2 i 97.2

del Reglament de la cambra, amb l'article 45.4 de l'Estatut

d'Autonomia de les Illes Balears i amb l'acord adoptat per la

Diputació Permanent del mateix dia, acorda d'habilitar els dies

necessaris per tal que es pugui procedir a la sessió

extraordinària de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts amb

l'ordre del dia següent:

Punt únic

Compareixença RGE núm. 7126/16, del director general de

Pressuposts i Finançament sobre la viabilitat pressupostària

de la implantació de la facultat de medicina.

Palma, a 21 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

E)

Convocatòria de sessions extraordinàries i habilitació

dels dies necessaris, inclosos els dilluns i els dissabtes, per

tal de possibilitar l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si

pertoca, dels projectes de llei d'igualtat de dones i homes

(RGE núm. 3379/16) i d'avaluació ambiental de les Illes

Balears (RGE núm. 4939/16). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

21 de juny de 2016, atès l'escrit RGE núm. 10428/16, presentat

pel Govern de les Illes Balears, acorda:
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1. Admetre'l a tràmit i, conformement amb els articles 66.2 del

Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut d'Autonomia de

les Illes Balears, convocar sessions parlamentàries

extraordinàries, la data de les quals es fixarà oportunament,

per dur a terme l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si

pertoca, dels projectes de llei esmentats.

2. Consegüentment, habilitar els dies necessaris per tal que es

pugui procedir a les tramitacions de què es tracta.

3. Sotmetre a la consideració de la Junta de Portaveus la

possibilitat d'habilitar els dilluns i els dissabtes als efectes

de les dites tramitacions.

Palma, a 21 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

F)

Composició de la Comissió no permanent d'investigació

sobre les autopistes d'Eivissa. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

21 de juny de 2016, conformement amb l'acord adoptat pel Ple

de la cambra, en sessió de dia 14 de juny de 2016, acorda

donar-se per assabentada de creació d'una comissió no

permanent d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa i,   un

cop oïda la Junta de Portaveus en sessió del mateix dia 21 de

juny,  aprovar-ne la composició numèrica, que és la següent:

4 membres del GP Popular

3 membres del GP Socialista

2 membres del GP Podem Illes Balears

1 membre del GP MÉS per Mallorca

1 membre del GP El Pi-Proposta per les Illes Balears

1 membre del GP MÉS per Menorca

1 membre del GP Mixt

Palma, a 21 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

G)

Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la

tramitació dels projectes de llei d'igualtat de dones i homes

(RGE núm. 3379/16) i d'avaluació ambiental de les Illes

Balears (RGE núm. 4939/16).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de

Portaveus i constituïda com a tal en la sessió d'aquesta de dia

21 de juny de 2016, acorda d'habilitar els dilluns i els dissabtes

als efectes de la tramitació dels projectes de llei esmentats.

Palma, a 21 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

H)

Convocatòria de Diputació Permanent sobre solAlicitud

de convocatòria (RGE núm. 10434/16) d’una sessió plenària

extraordinària per tal de dur a terme l'elecció d'un membre

del Consell de Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de

les Illes Balears.

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 21 de juny de 2016, es manifesta d'acord amb

l'ordre del dia següent per a la sessió de la Diputació

Permanent, i se n'ha previst com a data de celebració la de dia

5 de juliol, a les 10.00  hores:

Punt únic

Adopció d'acord sobre convocatòria (RGE núm. 10434/16)

d’una sessió plenària extraordinària per tal de dur a terme

l'elecció d'un membre del Consell de Direcció de l'Ens Públic

de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Palma, a 21 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Normes generals de constitució de borses de funcionaris

interins del Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

21 de juny de 2016, acorda d'aprovar les següents

Normes generals de constitució de borses de funcionaris

interins del Parlament de les Illes Balears

Exposició de motius

El Parlament de les Illes Balears, amb la intenció de regular

les borses d’interins, estableix unes normes mínimes per

controlar el procediment de selecció de personal funcionari

interí. Així, es pretén establir una ordenació determinada i

objectiva de la valoració dels mèrits, l’ordre de prelació i les

causes de no-disponibilitat de la borsa, amb el respecte als

principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Aquestes normes contenen una regulació sobre l’àmbit

d’aplicació, la diferenciació entre borses ordinàries i

extraordinàries, el procediment de les crides i les causes de no-

disponibilitat, exclusió i justificació del rebuig d’ofertes.

Per aquest motiu, la Mesa del Parlament en data 21 de juny

de 2016, oïda la Junta de Personal, acorda dictar les normes

següents:

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-036.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-039.pdf#page=9
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Article 1

Disposicions generals

1. Amb el terme de borsa de treball es defineix el sistema pel

qual la institució, per atendre les necessitats dels diferents

serveis de l’administració parlamentària, acudeix a aquelles

persones que han participat en un procés selectiu convocat pel

Parlament de les Illes Balears i que, havent superat alguna de

les proves selectives, no han obtingut la plaça en qüestió, i

també a persones que han participat en processos selectius

abreujats per a la constitució de borses extraordinàries de

treball.

2. Serà la Mesa del Parlament de les Illes Balears la que acordi

la necessitat que es constitueixi o no una borsa d’interins durant

els processos selectius.

3. Les persones que figuren en aquestes borses podran ser

requerides:

• Per cobrir, de forma temporal i no definitiva, places de

funcionaris vacants, fins que es puguin proveir per

funcionaris de carrera.

• Per fer nomenaments de funcionaris interins per substitució

de funcionaris que ocupin una altra plaça de manera

transitòria.

• Excepcionalment, per cobrir necessitats sobrevingudes, es

poden nomenar per excés o acumulació de tasques o per

execució de programes.

4. El Parlament de les Illes Balears, amb la regulació de les

borses d’interins, pretén establir, d’una banda, una ordenació

determinada i objectiva de la valoració dels mèrits, l’ordre de

prelació i les causes de no-disponibilitat de la borsa, respectant

els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i, d’una

altra banda, una ràpida assignació de recursos humans als

serveis i seccions, mitjançant la gestió àgil i eficaç de les borses

d’interins.

Article 2

Àmbit d’aplicació

Aquesta normativa regula els procediments de selecció de

personal funcionari interí al servei del Parlament de les Illes

Balears i serà aplicable a la creació i la gestió de borses

d’interins de tots els grups, cossos i escales del personal

funcionari de l’administració parlamentària.

    

El personal funcionari interí s’ha de seleccionar mitjançant

borses amb convocatòria pública per algun dels procediments

prevists en aquestes normes.

Article 3

Constitució de les borses d’interins

Les borses de personal funcionari interí s’han de formar

mitjançant els procediments següents:

a) Procediment ordinari, com a resultat de la finalització

d’un procés selectiu inclòs a l’oferta pública de feina.

b) Procediment extraordinari, per subvenir necessitats

temporals i urgents. Quan s’hagin exhaurit les borses ordinàries

es podrà seleccionar, mitjançant convocatòria pública de

concurs, el procediment extraordinari.

Totes les borses es faran públiques, un cop hagi acabat el

procés pel qual es formaren, i es publicaran al Butlletí Oficial

del Parlament de les Illes Balears (BOPIB) per poder ser

objecte d’alAlegacions amb motiu d’errades o omissions, per

part de les persones interessades.

3.1. Borses ordinàries

Es constituiran pels aspirants que, havent participat en les

proves d’accés al grup, subgrup, cos/escala de la convocatòria,

hagin aprovat algun exercici dels que formen part del procés

selectiu, obtenint l’ordre de prioritat per la puntuació assolida

i amb preferència respecte d’aquells aspirants que hagin

aprovat un major nombre d’exercicis, a aquest efecte, si n’és el

cas, se sumarà la puntuació obtinguda en la fase de concurs

únicament als aspirants que hagin superat tots els exercicis que

integren la fase de l’oposició.

En cas d’empat entre els aspirants inclosos en la relació,

l’ordre s’establirà, en primer lloc, segons la major puntuació

obtinguda en l’exercici específic (normalment, el segon) i, en

segon lloc, segons la major puntuació obtinguda en l’exercici

de la part general (normalment, el primer). Finalment, s’atendrà

la puntuació obtinguda en la fase de concurs.

           

3.2.  Borses extraordinàries

Es considera procediment extraordinari el que se segueix

mitjançant convocatòria pública de concurs per exhauriment de

les borses formades a través del procediment ordinari.

Quan s’esgoti la borsa existent o en cas que no n’hi hagi,

per cobrir determinats llocs de feina, es podran constituir

borses especifiques mitjançant un procediment abreujat de

selecció convocat a tal efecte (borses extraordinàries)

mitjançant concurs de mèrits, respectant els principis d’igualtat,

mèrit, capacitat i publicitat.

Quan es prevegi que una borsa pot quedar exhaurida abans

de la constitució de la nova borsa del procediment ordinari, o

quan no n’hi hagi cap d’anterior que no s’hagi eliminat

expressament i es prevegi la necessitat de cobrir vacants, s’ha

de fer una convocatòria pública de concurs per constituir una

nova borsa amb les persones aspirants que compleixin els

requisits exigits per ocupar el lloc de feina  vacant.

En qualsevol cas, les borses ordinàries, tot i l’existència de

borses extraordinàries, prevaldran sobre aquestes darreres.

3.3. La convocatòria es farà pública en el BOPIB i en qualsevol

mitjà de difusió que es consideri necessari. 

3.4. La selecció es durà a terme amb caràcter general

mitjançant la realització de proves d’aptitud o de mèrits.

La convocatòria haurà de contenir les dades següents:

• Identificació de la categoria del lloc, grup, subgrup, que

s'hagi de proveir, amb descripció suficient de les

funcions i tasques assignades i característiques de la

plaça.

• Barem aplicable als mèrits alAlegats per les persones

aspirants en relació al perfil solAlicitat.

• Requisits dels aspirants.

• Període de presentació de solAlicituds.

• Fases del procés i proves a realitzar.

• Comissió de selecció.

• Resolució del procés.
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3.5. El barem ha d’incloure, com a mínim, els mèrits següents:

a) L’experiència professional en la realització de funcions

de naturalesa o contingut tècnic anàlegs a les del cos, l’escala

o l’especialitat de la borsa a la qual s’opta, que ha de

comprendre en tot cas els serveis prestats en qualsevol

administració pública, sempre que es trobin dins l’àmbit

d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de

reconeixement de serveis previs en l’administració pública, així

com els prestats en qualsevol de les entitats de dret públic, en

fundacions del sector públic i en consorcis que no tenguin

forma societària i, amb menor puntuació, els serveis prestats en

una empresa pública societària o privada.

b) Tenir un nivell de català superior al que s’exigeix per a

l’ingrés en el cos o l’escala de l’administració general o

especial i el grup o subgrup d’adscripció corresponent a la

borsa a la qual s’opta.

c) Titulacions acadèmiques (inclosos els cursos de

postgrau) relacionades amb les funcions del cos, de l’escala o

de l’especialitat solAlicitada diferents de les exigides com a

requisit per participar en el procés selectiu per a l’accés al cos,

a l’escala o a l’especialitat solAlicitats. La valoració com a mèrit

d’un títol implicarà que no es poden valorar els de nivell

inferior necessaris per obtenir-lo. També s’ha de valorar la

docència impartida en aquests estudis en la forma que

s’estableixi en la convocatòria.

d) Accions formatives, oficials on es valoraran:

1. Els cursos de formació i perfeccionament impartits o

promoguts per les administracions públiques, els impartits

en el marc dels acords de formació contínua entre

l’administració i els agents socials, així com els homologats

per l’EBAP, i també aquells promoguts en el marc del

Reglament de la Comissió de Formació del Personal del

Parlament de les Illes Balears, quan el seu contingut estigui

directament relacionat amb les funcions del cos, de l’escala

o de l’especialitat corresponent a la borsa a la qual opta,

llevat dels cursos de l’àrea de noves tecnologies de la

informació i la comunicació, els de l’àrea jurídica

administrativa, els d’informàtica a nivell d’usuari i el curs

bàsic de prevenció de riscs laborals i els cursos sobre

administració electrònica i gestió pública, que s’han de

valorar en tot cas. La valoració serà superior per als cursos

impartits que per als cursos rebuts, i d’entre aquests, serà

superior la puntuació dels cursos amb certificat

d’aprofitament que els que únicament tenen certificat

d’assistència.

2. Els títols oficials, diplomes o certificats expedits per centres

o organismes oficials, referits a seminaris, congressos i

jornades, relacionats amb les funcions del cos, de l’escala

o de l’especialitat solAlicitats.

3. Els cursos de formació d’idiomes amb titulació oficial així

com també els diplomes de cursos de llengües estrangeres

organitzats pel Parlament de les Illes Balears que

s’obtenguin per mitjà d’un certificat d’acreditació.

4. Publicacions sobre estudis o treballs en mitjans

especialitzats, científics, tècnics o professionals sobre

matèries o temes relacionats amb les funcions del cos, de

l’escala o de l’especialitat objecte de la convocatòria, en la

forma que s’hi estableixi.  

3.5. En la convocatòria pública de concurs per constituir la

borsa s’ha de nomenar un òrgan de selecció.

3.6. La borsa d’interins quedarà conformada amb les persones

que hagin superat un examen, com a mínim, dins el procés de

selecció o, en cas de mèrits, els que hi hagin obtingut major

puntuació.

3.7. Nomenaments en cas de vacant

En cas que hi hagi una necessitat de provisió temporal

d’una plaça vacant, serà el o la cap de Recursos Humans qui

presentarà la proposta. Seguidament ha de constar

l’autorització per part de l’oficial o l’oficiala major. La Mesa,

finalment, aprovarà definitivament la convocatòria.

Article 4

Procediment per les crides 

4.1. En haver-hi una vacant, si fa falta proveir-la o en la resta

de supòsits que, d’acord amb la normativa vigent, es pot

nomenar un funcionari interí, la notificació es farà per

qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció per

la persona interessada o el seu representant. S’utilitzarà, en

primera instància, la tramesa d’un avís a l’adreça de correu

electrònic de la persona interessada i que aquesta prèviament

hagi comunicat; en segona instància, carta certificada amb

justificant de recepció; i, en darrer cas, per burofax, tot i que la

persona podrà fer constar a l’administració l’ús d’un altre

sistema de comunicació. 

4.2. Si en el termini de 48 hores, o 24 en cas d’urgència, no hi

ha resposta s’entendrà rebutjada la proposta. En cas de

contactar amb la persona interessada, aquesta tendrà un termini

de 48 hores per acceptar o rebutjar l’oferta.

Article 5

Causes de no-disponibilitat, exclusió de la borsa i

justificacions per rebuig d’ofertes

5.1. El rebuig de qualsevol tipus d’oferta de nomenament de

funcionari interí sense la presentació de la justificació motivada

donarà lloc a l’exclusió de la borsa de treball.

5.2. En cas de justificació, quedarà en situació de no disponible

fins que la persona interessada manifesti per escrit que ja es

troba en situació de poder rebre una propera oferta de feina. En

aquest supòsit mantindria la seva posició original.

5.3. En cas de renúncia, aquesta quedarà formalitzada per escrit

i la persona de què es tracti serà exclosa de la borsa de

funcionaris.

         

5.4. Motius justificats de rebuig d’una oferta

Seran considerats motius justificats de rebuig de l’oferta o

de la solAlicitud per part de la persona interessada, els següents,

que hauran d’estar degudament acreditats:

• Estar en situació activa en el moment de l’oferta.

• Patir malaltia o estar en procés de recuperació de malaltia

o accident, justificant-se mitjançant la presentació de

l’oportú informe mèdic.

• Mort d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat,

amb un límit temporal de 5 dies.

• Víctimes de violència de gènere en els termes establerts en

l’article 23 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre,
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de mesures de protecció integral contra la violència de

gènere, mentre  aquesta duri.

• Estar en període d’embaràs, de maternitat o de paternitat,

d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu,

incloent-hi el període en què sigui procedent la concessió

d’excedència per a cura de fills i filles per qualsevol dels

supòsits anteriors.

Aquests motius no suposaran la baixa de la borsa.

En tots aquests casos, s’haurà d’aportar el corresponent

justificant en un termini no superior de 5 dies hàbils i el rebuig

o la solAlicitud quedaran pendents de justificació durant aquest

temps. Un cop justificat romandrà en situació de no disponible

fins que finalitzin les causes alAlegades. En aquests casos el

departament de Recursos Humans tornarà activar la persona

afectada com a personal disponible sense perdre la seva posició

en la borsa d’interins.

5.5. En cap cas, per a ofertes posteriors no es podrà tornar

alAlegar el mateix motiu com a causa justificada.

Article 6

Protecció de dades

6.1. Les dades subministrades per les persones interessades

quedaran incorporades en un fitxer de Recursos Humans, de

conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,

de protecció de dades de caràcter personal. El fitxer quedarà

sota la responsabilitat de l’Oficialia Major del Parlament de les

Illes Balears. La informació obtinguda serà processada

exclusivament per a la gestió de personal. 

6.2. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau

de protecció establert pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de

desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de

la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Les persones

interessades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació,

cancelAlació i oposició, en compliment d’allò establert en la

LOPD, davant l’Oficialia Major del Parlament de les Illes

Balears.

Article 7

Vigència i extinció 

7.1. La publicació d’una nova borsa finalitzarà la vigència de

totes les borses anteriors del mateix grup o categoria, sempre

que aquesta nova borsa es formi com a resultat de la resolució

de les corresponents proves selectives d’accés.

7.2. Les borses tendran una caducitat de tres anys.

Transcorreguts els tres anys i en el supòsit d’urgent necessitat,

es podran convocar noves borses per cobrir places vacants que,

de forma extraordinària, poguessin sorgir. La constitució

d’aquestes borses seguirà el sistema de concurs de mèrits.

Article 8

Entrada en vigor

Aquesta normativa general en matèria de creació de borses

de funcionaris entrarà en vigor el dia següent de la seva

publicació en el BOPIB.

Article 9

Derogació borses anteriors vigents

Es deroguen les borses d’interins creades per acord de la

Mesa del Parlament, en sessió del dia 26 de juliol de 2006,

publicat al BOPIB núm. 145, de 25 d’agost de 2006, així com

qualsevol altra borsa que pugui romandre vigent.

Palma, a 21 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Resolució de concurs oposició lliure per proveir una

plaça de cap de servei de Comunicació i Divulgació

Institucional del Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament, en sessió de dia 21 de juny de

2016, d’acord amb el que estableixen els articles 7, 12 i 13 de

l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears, i

d’acord amb l’oferta pública d’ocupació del Parlament de les

Illes Balears per a l’any 2016, convoca un concurs oposició

lliure per proveir una plaça de funcionari de carrera del cos

d’assessors facultatius del Parlament de les Illes Balears.

 Resolució

      

Atès que la plaça de cap del Servei de Comunicació i

Divulgació Institucional es troba vacant i dotada

pressupostàriament, s’acorda d’aprovar la convocatòria per

cobrir-la mitjançant concurs oposició en torn lliure, tot d'acord

amb les bases que es relacionen a continuació, l’anunci de la

qual es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes

Balears (BOPIB) i a la pàgina web del Parlament de les Illes

Balears.

Primera

Normes generals

Es convoca el procés selectiu per proveir mitjançant

concurs oposició en torn lliure una plaça vacant de cap de

servei de Comunicació i Divulgació Institucional de l’Àrea de

Comunicació i Relacions Externes del Parlament de les Illes

Balears, amb caràcter de funcionari de carrera, del cos

d’assessors facultatius del Parlament  de les Illes Balears, grup

A, subgrup A1, nivell de complement de destí 28 i complement

específic de 1.549,69  i mensuals.

La prestació del servei s’efectuarà en règim de dedicació

exclusiva.

Segona

Requisits de participació

2.1. 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, i també d’acord amb l’establert a l’article 57 de la
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Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat

Públic.

2.2. 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.

2.3. No estar inhabilitat o inhabilitada ni suspès o suspesa per

a l'exercici de la funció pública. No haver estat separat o

separada, mitjançant expedient disciplinari de qualsevol

administració pública, òrgan constitucional o estatutari. No

trobar-se inhabilitat o inhabilitada per sentència ferma per a

l'acompliment de funcions públiques.

2.4. No patir malaltia ni disminució física o psíquica que

impedeixi l'acompliment de les funcions corresponents i tenir

la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les

funcions corresponents a la plaça de cap de servei de

Comunicació i Divulgació Institucional.

2.5. Posseir el títol universitari corresponent a la llicenciatura

o grau en periodisme i/o ciències de la comunicació o en alguna

matèria relacionada directament amb l’àrea de la informació i

la comunicació; llicenciatura o grau en qualsevol carrera

universitària més un màster d’especialització en comunicació,

tecnologies de la informació i la comunicació, en màrqueting

polític, en comunicació política o relacionat directament amb

les àrees de les ciències de la comunicació i la informació.

2.6. Estar en possessió del certificat C1 de coneixements de

català, acreditat mitjançant certificat, títol, diploma o

equivalent, expedit o homologat per l’òrgan competent en

matèria lingüística del Govern de les Illes Balears o bé per

l’Escola Balear d’Administració Pública.

Aquells aspirants que no presentin la certificació o el títol

exigit hauran de realitzar una prova de català per demostrar la

seva suficiència en els coneixements d’aquesta llengua.

2.7. Aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola

hauran d’aportar les corresponents certificacions

d’homologació del títol exigit a l’apartat cinquè pel Ministeri

d’Educació, i així mateix el de coneixement de la llengua

castellana degudament homologat. Si no acrediten aquest darrer

s’haurà de fer una prova, el resultat de la qual serà la d’apte o

no apte.

Tercera

Drets d’examen

D’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria

de taxes i preus públics del Govern de les Illes Balears, per

inscriure’s en la convocatòria els aspirants han d’abonar la taxa

de 22 i.

3.1. En els casos de persones membres de famílies

monoparentals i de famílies nombroses de categoria general,

s’estableix una bonificació del 30%.

3.2. En els casos de persones membres de famílies nombroses

de categoria especial, s’estableix una bonificació del 50%.

3.3. El pagament de la taxa s’ha d’efectuar en qualsevol oficina

del BMN en el compte ES 6904872099152000009205. Els

aspirants han d’adjuntar a la solAlicitud el resguard de la

imposició en què ha de constar que són els remitents de

l’abonament.

Queden exemptes de fer el pagament de la taxa aquelles

persones aspirants que acreditin documentalment que dins el

termini de presentació de la solAlicitud estan en situació d’atur

i no perceben cap prestació econòmica, i les que acreditin una

discapacitat igual o superior al 33%.

Quarta

Presentació d'instàncies i termini per a l'admissió dels

aspirants

4.1. Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i

vulgui participar en aquestes proves presentarà al Registre de

l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears la

corresponent instància, segons el model que figura a l’annex II

d'aquestes bases, juntament amb la documentació que s'hi

exigeix, dins el termini de 20 dies naturals, que s’iniciarà a

partir de l'endemà de la data de publicació d’aquestes bases al

Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

4.2. Les persones aspirants que presentin les certificacions o els

títols requerits a la base segona hauran de presentar-los

aportant la còpia o les còpies degudament compulsades

juntament amb la instància. Així mateix, s’hi adjuntaran els

documents, títols i certificats degudament acarats que acreditin

els mèrits que s’han de valorar a la fase de concurs.

4.3. La presentació d'instàncies també es podrà realitzar pel

procediment establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de

règim  jurídic de les administracions públiques i del

procediment administratiu comú.

4.4. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Oficialia

Major publicarà la llista provisional d'admesos i exclosos al

tauler d'anuncis de la cambra i a la pàgina web del Parlament

de les Illes Balears (www.parlamentib.es). S'hi farà constar el

nom i cognoms i número de DNI, així mateix s'hi assenyalarà

el motiu de la no-admissió de les persones aspirants excloses,

per tal que aquestes, en el termini de 10 dies hàbils, comptadors

des de la data de publicació de la llista provisional, puguin

alAlegar o esmenar la causa que ha motivat la seva exclusió

provisional.

4.5. 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, i dictarà la corresponent

resolució, publicarà la llista definitiva de les persones aspirants

admeses al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears,

a la pàgina web del Parlament de les Illes Balears i  al tauler

d'anuncis de la cambra. En aquesta llista s’indicarà el lloc, la

data i l’hora de celebració de les proves de castellà i català (si

n’és el cas), i s'assenyalaran així mateix les persones aspirants

que resten exemptes de realitzar-les, o del primer exercici

escrit, si n’és el cas. El primer exercici no podrà celebrar-se

abans de 8 mesos de la data de publicació de les bases de la

convocatòria.

Cinquena

Tribunal qualificador. Composició i funcionament

5.1. El tribunal es constituirà dins el quinze dies següents al de

la finalització del termini de presentació de les solAlicituds, amb
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convocatòria prèvia dels membres titulars i suplents per part del

seu president o presidenta.

5.2. El tribunal qualificador estarà constituït per les persones

següents:

5.2.1. Presidència: 

Sra. Maria Consuelo Huertas i Calatayud

Suplent: Sra. Joana Aina Campomar i Orell

5.2.2. Vocal: 

Sra. María Salom i Coll

Suplent: Sr. Miquel Jerez i Juan

5.2.3. Vocal: 

Sra. María Ferrer i Oliver

Suplent: Sr. Antonio Fernández i Coca.

5.2.4. Vocal: 

Sra. Esperança Munar i Pascual

Suplent: Sr. Miquel Monserrat i Bibiloni

5.2.5. Secretaria: 

Sra. Catalina Palmer i Taura

Suplent: el cap de Recursos Humans 

5.3. En la sessió constitutiva, la presidenta del tribunal

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. 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.

5.4. El tribunal qualificador haurà de constituir-se i actuar amb

la presència de la majoria absoluta dels seus membres, i serà

necessari la presència de la presidenta i la secretaria, o de les

persones que les substitueixi, respectivament. Les seves

resolucions s’adoptaran per majoria.

5.5. Als efectes de notificacions i incidències, el tribunal tendrà

la seu al Parlament de les Illes Balears.

5.6. Els dubtes o les reclamacions que puguin originar-se en la

interpretació i l’aplicació de les bases de la convocatòria, així

com el que s’ha de fer en els casos no prevists, seran resolts pel

tribunal.

5.7. El tribunal qualificador podrà disposar la incorporació als

seus treballs d’assessors per a aquelles proves en què resulti

necessari fer-ho. Els assessors es limitaran a prestar la seva

colAlaboració al tribunal i hi tindran veu, però no vot.

5.8. De totes les reunions i les sessions del tribunal qualificador

s’aixecarà la corresponent acta per part del secretari o la

secretària, que, signada pels membres assistents, s’adjuntarà a

l’expedient.

Sisena

Procediment selectiu i desenvolupament de les proves

El procediment de selecció dels aspirants és el de concurs

oposició, que s’ha de desenvolupar en dues fases, una fase de

concurs i una altra d’oposició.

6.1. Fase de concurs

La fase de concurs no tendrà caràcter eliminatori.

La puntuació màxima d’aquesta fase serà de fins a 30 punts

sobre els 100 punts de la nota global (15 punts en relació amb

la formació i 15 punts en relació amb l’antiguitat), tot d’acord

amb el següent barem:

6.1.1. Coneixements de català

Els certificats expedits per l’EBAP o per l’òrgan competent

en matèria lingüística del Govern de les Illes Balears, o els

homologats per aquest, relacionats amb els tipus de

coneixements següents:

Certificat de coneixements superiors

(certificat C2 o equivalent)

2 punts

Certificat de coneixements específics de

llenguatge administratiu

1,20 punts

En relació amb l’equivalència sobre els certificats o títols de

coneixements de català o sobre la validesa d’aquests, s’estarà

d’acord amb allò que es reguli al respecte per part de l’òrgan

competent en matèria lingüística del Govern de les Illes

Balears.

La valoració màxima d’aquest apartat serà de 3,20 punts.

6.1.2. Coneixement d’anglès, francès, i alemany

Es valoraran  els certificats acreditatius dels coneixements

de les llengües anglesa, francesa i alemanya expedits per les

Escoles Oficials d’Idiomes (EOI), de les universitats, de

l’EBAP, i d’altres escoles d’administració pública amb les

puntuacions següents:
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Nivells del

M arc com ú

europeu

Escoles

Oficials

Idiom es

Universitats,

escoles

d’adm inistra-

ció pública,

organitza-

cions

sindicals

acords

form ació

contínua

Altres

nivells

EBAP

Puntuaci

ó

1r curs de

nivell

inicial 0,02

2n curs de

nivell

inicial 0,03

A1 Bàsic 1

(primer curs

de cicle

elemental) 0,05 0,04

1r curs de

nivell

elemental

0’04

A2 Bàsic 2

(segon curs

de cicle

elemental) 0,25 0,05

2n curs de

nivell

elemental

0’05

B1 Intermedi 1

0,45 0,56

1r curs de

nivell

mitjà 0,45

B1+ Intermedi 2

(tercer curs

de cicle

elemental) 0,65 0,45

2n curs de

nivell

mitjà

0,56

B2 Avançant

(abans

primer curs

cicle

superior) 0,85 0,65

B2+ Avançat B2

+ (abans

segon curs

de cicle

superior) 0,95 0,85

C1 1,05 1,05

C2 1,15 1,15

A més a més es valoraran altres certificats del Marc comú

europeu considerats equivalents i que es valoren amb la

mateixa puntuació que els certificats de les escoles oficials

d’idiomes:

1) Alemany

Nivell Alem any Puntuació

A1 Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch A1

Star Deutsch 1 0,05

A2 Títol de nivell elemental EOI

Europäishes Sprachenzertifikat Deutsch A2

Start Deutsch 2 0,25

B1 Títol de nivell intermeid EOI (= certificat de nivell

elemental

Europäishes Sprachenzertifikat Deutsch B1

Zertificat Deutsch 0,65

B2 Títol de nivell avançant EOI (= certificat de nivell

superior; certificat d’aptitud)

Diplomat universitari especialista en llengua alamenya

(M estre o altres)

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang

Stufe 1 (DSH-1)

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch C1

Goethe-Zertifikat B2

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)-TD N3 0,95

C1 Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang

Stufe 2 (DSH-2)

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch C2

Goethe-Zertifikat C1

Zentrale M ittelstufenprüfung (ZM P) 1,05

C2 Llicenciat en filologia alemanya

Llicenciat en traducció i interpretació: llengua

alemanya

Deustche Sprachprüfung für den Hochschulzugang

Stufe 3 (DSH-3)

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch C2

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KD S)

Zentrale Oberstufenprüfung (ZO P) 1,15

2) Anglès:

Nivell Anglès Puntuació

A2 Certificat de nivell intermig EOI (= certificat de nivell

elemental)

PET (Preliminary Englisch Test). Cambridge

University

ISE 1 (Integrated Skills in Englisch). Trinity College

London 0,25

B1 Certificat de nivell intermedi EOI (= certificat de nivell

elemental)

PET (Preliminary Englisch Test). Cambridge

University

ISE 1 (Integrated Skills in Englisch). Trinity College

London 0,65

B2 Certificat de nivel avançant EOI (= certificate de nivell

superior; certificate d’aptitud)

Diplomat Universitari especialista en llengua anglesa

(mestre o altres)

FCE (First Certificate in Englisch). Cambridge

University

ISE II (Integrated Skills in Englisch). Triniyt College

London 0,95

C1 CAE (Certificate in Advanced Englisch). Camb ridge

University

ISE III (Integrated Skills in Englisch). Trinity College 1,05

C2 Llicenciat en filologia anglesa

Llicenciat en traducción i interpretación: llengua

anglesa

CPE (Certificate of Proficiency in Englisch).

Cambridge University

ISE IV (Integrated Skills in Englisch). Trinity College 1,15

3) Francès:

Nivell Francès Puntuació

A1 DELF (diplome d’études en langue française A1 0,05

A2 Títol de nivell elemental EOI

DELF A2 0,25

B1 Títol de nivell intermedi EOI (= certificat de nivell

elemental)

DELF B1 0,65

B2 Títol de nivell avançat EOI (= certificat de nivell

superior; certificat d’aptitud)

Diplomat universitari especialista llengua francesa

(mestre o altres)

DELF B2 0,95

C1 DALF (diplome approfondi de langue française C1 1,05

C2 Llicenciat en filologia francesa

Llicenciat en traducció i interpretació: llengua francesa

DALF C2 1,15

La valoració s’efectuarà d’acord amb els següents criteris:

• Per a una mateixa llengua només es valorarà el nivell

superior dels acreditats amb els criteris assenyalats

anteriorment.



BOPIB núm. 52 - 23 de juny de 2016 2507

• Es podran valorar simultàniament llengües diferents, amb

els criteris indicats anteriorment.

• Si existeixen dubtes en relació amb la validesa d’algun

certificat, l’equivalència de nivells o sobre la puntuació que

s’hi ha d’atorgar, es podrà solAlicitar informe a l’EBAP,

l'EOI o òrgan o entitat administrativa que pertoqui d’acord

amb la normativa vigent en matèria de llengües de la Unió

Europea i/o de l’Estat espanyol.

La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 3 punts.

6.1.3. Cursos de formació i perfeccionament:

Es valoraran els cursos impartits per l’Escola Balear

d’Administració Pública (EBAP), l'Institut Nacional

d’Administració Pública (INAP), el Ministeri per a les

Administracions Públiques, i altres escoles d’administració

pública de les comunitats autònomes, i així mateix per les

organitzacions sindicals en el marc dels convenis que signen

amb les Administracions Públiques de l’Estat i de la  CAIB, en

el marc dels acords de formació contínua, bé actuant com a

promotors, bé com a signats dels acords esmentats.

També es valoraran altres accions formatives com

seminaris, congressos, jornades d’estudis, impartits per

administracions públiques, universitats, colAlegis oficials i per

aquells centres o organismes establerts a l’apartat 7.3.2. de la

resolució de la consellera d’Interior de dia 30 de març de 2009,

publicada al BOIB núm. 48, de 2 d’abril de 2009, tot seguint

els criteris que s'hi estableixen.

Podran valorar-se aquelles accions formatives que a judici

del tribunal tenguin una relació directa amb les tasques del lloc

convocat i que no s’hagin impartit per administracions

públiques, universitats, colAlegis professionals i per aquells

centres i organismes establerts a l’apartat 7.3.2 de la resolució

esmentada al paràgraf anterior.

També es valoraran les accions formatives realitzades per

altres entitats o empreses distintes de les anteriors, amb les

quals la Mesa del Parlament hagi establert convenis o

contractes de formació, o hagi autoritzat la inscripció a cursos,

seminaris, congressos, jornades d’estudi al personal de la

cambra, bé en el marc dels plans de formació de caràcter

general, bé aquelles autoritzades amb caràcter individual.

En conseqüència es valoraran els cursos relacionats amb les

matèries següents:

• Àrea de les tecnologies de la informació i la comunicació,

recerca,  desenvolupament i innovació

• Informàtica, ofimàtica, xarxes socials, societat del

coneixement

• Àrea jurídicoadministrativa, assessoria jurídica i

constitucional, i contractació administrativa

• Comptables, pressupostàries i econòmiques, i aquells de

l’àrea de gestió econòmica i financera, dret fiscal, financer

i pressupostari

• Atenció al públic, àrea de qualitat i habilitats personals,

funció organitzativa i processos administratius i cursos de

lideratge i de directius

• Recursos humans, gestió i direcció de personal,

intelAligència emocional, clima laboral, igualtat i violència

de gènere

• Funció pública, contractació laboral i administracions

públiques

• Prevenció de riscs laborals, seguretat social, nòmines i dret

laboral

• Administració electrònica i nova gestió pública

• Govern interior

Cada crèdit és equivalent a 10 hores de durada, o a la part

proporcional si la durada és menor.

Valoració dels mèrits:

• 0,010 punts per crèdit, quan el certificat acrediti assistència.

• 0,020 punts per crèdit, quan el certificat acrediti

aprofitament.

• 0,030 punts per crèdit, quan el certificat acrediti docència.

No es valoraran els certificats que no indiquin les hores de

durada ni aquells que corresponguin a assignatures d’una

carrera universitària, els cursos de doctorat o els derivats de

processos selectius.

Si s’han realitzat altres cursos, les matèries dels quals no

figuren a la relació anterior, i a judici del tribunal poden tenir

vinculació amb les tasques del lloc de feina convocat, també es

valoraran.

La puntuació màxima d’aquest apartat relatiu a les accions

formatives serà de 2,50 punts.

6.1.4. Per publicacions sobre matèries i qüestions relacionades

amb el periodisme, les ciències de comunicació i la societat del

coneixement

Per publicacions amb ISBN o ISSN sobre estudis o treballs

en mitjans especialitzats, científics, tècnics o professionals

d’acord amb els criteris que s’exposen a continuació:

• Per articles a revistes i publicacions periòdiques

especialitzades, atenent la difusió i rellevància científica

d’aquestes:

• Fins a 0,3 punts per coautoria.

• Fins a 0,5 punts per autoria individual.

• Per reculls normatius comentats, atenent la difusió i

rellevància científica de la publicació on s’ingereixen:

• Fins a 0,5 punts per coautoria.

• Fins a 1 punt per autoria.

• Per llibres, atenent la rellevància i prestigi científic de

l’editorial:

• Fins a 1 punt per coautoria.

• Fins a 2 punts per autoria.

La puntuació màxima en aquest apartat serà de 2,80 punts.

6.1.5. Estudis i altres títols

a) Títols acadèmics:

1. Per cada titulació acadèmica de grau, segon cicle

universitari o llicenciat relacionada amb el lloc de feina

i distinta a la presentada com a requisit: 1 punt

2. Per cada titulació acadèmica de diplomat universitari o

equivalent relacionada amb el lloc de feina: 0,50 punts

3. Per cada títol de doctor: 0,25 punts
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b) Altres títols que tenguin relació amb les tasques del lloc de

feina convocat:

1. Per títols de postgrau universitari, especialistes i/o

experts universitaris d'entre 300 i 600 hores: 0,25 punts

cadascun

2. Per títols de postgrau universitari, especialistes i/o

experts universitaris d'entre 600 i 1000 hores: 0,50

punts cadascun

3. Per màsters universitaris: 1 punt

La puntuació màxima en aquest apartat serà de 3,50 punts.

6.1.6. Antiguitat

1. Per cada mes de serveis prestats com a personal

funcionari interí o de carrera en un cos o escala del grup

A, subgrup  A1 o com a personal laboral ocupant una

plaça de tècnic superior a qualsevol administració

pública: 0,020 punts per mes, fins a un màxim de 3,50

punts.

2. Per cada mes de serveis prestats com a personal

funcionari interí o de carrera en un cos o escala del grup

A, subgrup A1 o com personal laboral ocupant una

plaça de tècnic superior a qualsevol administració

parlamentària autonòmica, estatal i/o europea: 0,040

punts per mes, fins a un màxim de 4,50 punts.

3. Per cada mes de serveis prestats com a personal

funcionari interí o de carrera en un cos o escala del grup

A, subgrup A2 o com personal laboral ocupant una

plaça de nivell 2 a qualsevol administració pública, o

com a treballador de mitjans de comunicació

audiovisuals i/o premsa escrita: 0,020 punts per mes,

fins a un màxim d'1,50 punts.

4. Per cada mes de serveis prestats com a personal

funcionari interí o de carrera en un cos o escala del grup

A, subgrup A2 o com a personal laboral de nivell 2 a

qualsevol administració parlamentària autonòmica,

estatal i/o europea: 0,040 punts per mes, fins a un

màxim de 2,50 punts.

5. Per cada mes de serveis prestats com a personal

funcionari interí o de carrera a un altre cos o escala o

com personal laboral de qualsevol administració

pública: 0,010 punts, fins a un màxim de 1 punt.

6. Per cada mes de serveis prestats com a personal

funcionari interí o de carrera a un altre cos o escala a

qualsevol administració parlamentària autonòmica,

estatal i/o europea: 0,015 punts, fins a un màxim de 2

punts.

Aquest mèrits no són excloents

6.2. Fase d'oposició

Aquesta fase es valorarà fins a un màxim de 70 punts dels

100 punts de la puntuació global, i consistirà en la realització

de tres exercicis: un primer exercici escrit (amb una valoració

de 25 punts), un segon exercici pràctic (amb una valoració de

25 punts) i un tercer exercici oral (amb una valoració de 20

punts), per aquest ordre. 

El tribunal determinarà el dia, el lloc i l'hora de

començament de la fase de l’oposició i de cadascun dels

exercicis, que es faran públics al tauler d’anuncis i a la pàgina

web del Parlament de les Illes Balears (www.parlamentib.es).

El primer exercici escrit serà convocat amb 15 dies

d’antelació, com a mínim. Entre cadascun dels exercicis hauran

d’haver transcorregut, com a mínim, 3 dies hàbils.

Els exercicis de la fase d’oposició, exceptuant-ne la prova

específica de català i castellà, si n’és el cas, no podran

començar abans de 8 mesos des de la data de publicació de les

bases de la convocatòria.

Proves  selectives

Es duran a terme tres exercicis obligatoris i una prova

d’aptitud de català i una altra de castellà, prèvies, per a aquelles

persones aspirants que no hagin presentat els certificats

requerits a l’apartat sisè i setè de la base segona de la

convocatòria, per tal d’acreditar els coneixements de català i

castellà (per a aspirants que no tinguin la nacionalitat

espanyola) requerits per ocupar la plaça de cap de servei de

Comunicació i Divulgació Institucional.

6.2.1. Prova de castellà

En el cas que hi hagi aspirants que no tinguin la nacionalitat

espanyola i no presentin el corresponent certificat que acrediti

els coneixements de castellà, hauran de realitzar una prova de

castellà que es puntuarà com apte o no apte.

6.2.2. Prova de català

De caràcter obligatori per a aquelles persones aspirants que

no hagin presentat l’acreditació d’estar en possessió del

certificat C1 de català o equivalent. Consistirà en la realització

d’una prova oral i escrita que determinarà el tribunal, amb la

finalitat de ponderar la suficiència dels coneixements orals i

escrits de català adequats i exigits per obtenir el certificat C1

esmentat.

El tribunal podrà nomenar els assessors lingüístics que

consideri pertinents per tal d’avaluar les proves de català i de

castellà. Es qualificaran com apte o no apte en cada cas; en

aquest darrer cas, els aspirants declarats no aptes no podran

continuar el procés selectiu.

6.2.3. Exercici primer (escrit)

De caràcter obligatori i eliminatori, consistirà a contestar

per escrit un tema de la part general d’entre dos temes que

proposarà el tribunal per sorteig públic, i a contestar per escrit

dos temes de la part específica d’entre tres temes que proposarà

el tribunal per sorteig públic, dels temes que figuren a l’annex

I de les presents bases. El temps per realitzar aquest exercici

serà de cinc hores. Es valoraran, entre d’altres factors, els

coneixements sobres els temes desenvolupats, la claredat i

l’ordre de les idees i la qualitat en l’expressió escrita. Cada

tema es puntuarà entre 0 i 10 punts per cada membre del

tribunal.  

6.2.4. Exercici segon (pràctic)

De caràcter obligatori i eliminatori, consistirà en el

desenvolupament i la resolució per escrit de dos supòsits

pràctics, d’entre tres que el tribunal, per sorteig públic,

seleccionarà d’entre un conjunt de supòsits múltiples que

estaran relacionats amb l’exercici de les funcions pròpies de la

plaça a la qual s’opta i amb el contingut dels temes que figuren

a la part específica de l’annex I de les bases; en un temps

màxim de tres hores.

Cada supòsit pràctic es puntuarà entre 0 i 10 punts per cada

membre del tribunal. Aquest exercici es puntuarà finalment

entre 0 i 10 punts.
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En aquest exercici els aspirants podran dur i utilitzar els

llibres i textos legals, sense comentar, que estimin oportuns. En

cap cas no serà permès l’ús de material electrònic.

6.2.5. Exercici tercer (oral)

De caràcter obligatori i eliminatori, consistirà en l’exposició

oral sobre un dels casos pràctics plantejats a l’exercici segon

durant un temps de màxim quinze minuts, dels quals l’opositor

o l'opositora disposarà d’un temps màxim de cinc minuts per a

la seva preparació i de deu minuts més per a l’exposició oral.

Els membres del tribunal podran requerir dels aspirants els

aclariments o les explicacions que estimin oportunes en relació

amb el seu exercici. Aquesta prova serà enregistrada en format

audiovisual.

Per a tots els exercicis es valoraran, entre d'altres factors,

els coneixements exposats, la capacitat de raciocini, la

sistemàtica i la claredat i la correcta formulació de conclusions.

Aquest exercici es puntuarà entre 0 a 10 punts.  

6.2.6. A la fase d’oposició els exercicis tindran caràcter

eliminatori, els aspirants necessitaran la següent puntuació

mínima per continuar les proves i els exercicis:

 

Prova de castellà Apte o no apte

Prova de català Apte o no apte

Primer exercici 5

Segon exercici 5

Tercer exercici 5

Així mateix aquells aspirants que obtinguin una puntuació

de menys de 4 punts a un tema de cada exercici no podran

continuar les proves selectives.

6.2.7. La puntuació de cada exercici o supòsit pràctic es farà de

la següent forma: primer cada membre del tribunal qualificarà

cada tema o supòsit pràctic realitzat per les persones aspirants

entre 0 i 10 punts i s’obtendrà una mitjana aritmètica;

posteriorment es realitzarà la mitjana aritmètica final entre les

mitjanes aritmètiques atorgades per cada membre del tribunal

en cada exercici. Les puntuacions i la valoració final s'hauran

de reflectir en les respectives actes, així com les incidències

que puguin sorgir durant la celebració de les proves selectives.

Després de la correcció de cada exercici, es publicarà al

tauler d'anuncis i a la pàgina web (www.parlamentib.es), la

relació dels aspirants amb les puntuacions obtingudes,

juntament amb les dates i el lloc de realització dels propers

exercicis. Entre exercici i exercici o prova han de transcórrer

un mínim de tres dies hàbils. Els aspirants disposaran de dos

dies hàbils comptadors des de la data de publicació al tauler

d’anuncis de les puntuacions de cada prova i/o exercici per

efectuar les reclamacions oportunes, que el tribunal haurà de

resoldre en un termini màxim de 7 dies hàbils des de la data

anterior.

A fi de realitzar la qualificació final sobre 100 punts, les

puntuacions obtingudes en els tres exercicis es reconvertiran a

l’escala dels 100 punts, tot seguint el criteri de multiplicar cada

punt obtingut per:

Exercici teòric  x 2,50

Exercici pràctic  x 2,50

Exercici oral  x 2,00

Setena

Presentació de documents

7.1. Dins el vint dies naturals des que es faci pública la

resolució que contengui la relació amb la persona aspirant

seleccionada, i prèvia notificació per part de l'Oficialia Major,

aquesta aportarà els documents següents al Registre de la

cambra:

a) Còpia compulsada del DNI o del document equivalent

per a aquelles que no estiguin en possessió de la nacionalitat

espanyola.

b) Declaració jurada o promesa de no haver estat separada

mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració

pública, ni de trobar-se inhabilitada per a l’exercici de la funció

pública per sentència judicial ferma.

c) Certificat mèdic on consti que la persona no té cap

malaltia o defecte  que li impedeixi d’exercir amb normalitat

les funcions pròpies dels empleats públics.

7.2. Aquell aspirant que tingués la condició de funcionari

públic o funcionària pública, estarà exempt de justificar

documentalment les condicions i els requisits a què es refereix

l’anterior paràgraf, ja demostrats per obtenir el seu anterior

nomenament. Així i tot, haurà de presentar la certificació del

ministeri, la comunitat autònoma, la corporació local o

l'organisme públic de què depengui que acrediti la seva

condició.

Vuitena

Nomenament i presa de possessió

8.1. Conclòs establert a l’apartat anterior, es procedirà per part

de la Presidència del Parlament de les Illes Balears, oïda la

Mesa i mitjançat resolució, al nomenament com a funcionari o

funcionària de carrera del cos d’assessors facultatius del

Parlament de les Illes Balears la persona aspirant que hagi

obtingut la plaça i presentat la documentació requerida, i es

publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

8.2. L’interessat o la interessada disposarà del termini d’un

mes, comptador des de la notificació del nomenament, per

prendre possessió de la plaça. Si no en pren possessió en el

termini indicat sense causa justificada, s’entendrà que renuncia

als drets derivats de les actuacions del concurs oposició.

8.3. Els defectes en la documentació presentada per l’aspirant,

si n’impedeix el nomenament, i també la manca de jurament o

promesa o de la presa de possessió, llevat que es tracti d’un cas

de força major, que ha de ser degudament comprovat i valorat

per l’administració, comporten la pèrdua de tots els seus drets.

En aquest cas s’ha de procedir al nomenament de l’aspirant que

segueixi en puntuació a la persona que després d’haver superat

les proves del procés selectiu sigui la proposada pel tribunal.

Novena

Constitució d’una borsa ordinària d’interins

Es constitueix una borsa d’assessors facultatius del

Parlament de les Illes Balears, especialitat en Informació i

Comunicació, per cobrir interinitats en aquest cos, com a

resultat de la finalització del procés selectiu, tot d’acord amb

l’establert a les normes vigents aprovades per la Mesa en sessió

de dia 21 de juny de 2016 en matèria de creació de borses de

funcionaris interins, i al Decret 30/2009, de 22 de maig, pel



2510 BOPIB núm. 52 - 23 de juny de 2016

qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari

interí al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de

les Illes Balears.

9.1. Es crea una borsa per a la selecció de funcionaris interins

del cos d’assessors facultatius del Parlament de les Illes

Balears, especialitat en Informació i Comunicació, a fi que

puguin realitzar les substitucions que pertoqui amb motiu de

baixes al servei actiu per IT, maternitat o paternitat, permisos

i llicències, excedències, vacances, serveis especials i d’altres

situacions administratives que es produeixin entre els

funcionaris de carrera del cos d’assessors facultatius del

Parlament de les Illes Balears, especialitat en Informació i

Comunicació.

9.2. L’ordre de prelació vindrà determinat per la puntuació

final obtinguda, de major a menor.

9.3. En relació amb el funcionament de la borsa, les

substitucions es realitzaran per ordre correlatiu a la puntuació

obtinguda, de major a menor. Quan es produeixi una vacant,

s’oferirà a la persona membre de la borsa que pertoqui per

ordre de prelació ocupar la plaça com a funcionari interí o

funcionària interina. 

9.4. Mentre ocupin les places com a membres del cos

d’assessors facultatius, les persones seleccionades tindran la

condició de funcionaris interins del cos esmentat, i rebran les

retribucions que corresponguin al lloc de feina que ocupin en

cada moment.

9.5. D’acord amb les normes generals de constitució de borses

de funcionaris interins del Parlament de les Illes Balears, la

borsa tendrà una durada de tres anys. En relació amb el

funcionament de la borsa, en tot allò no previst en les presents

bases s’estarà al que disposen les Normes generals de

constitució de borses de funcionaris interins del Parlament de

les Illes Balears i, de manera supletòria, al Decret 30/2009, de

22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de

personal funcionari interí al servei de l’Administració de la

comunitat autònoma de les Illes Balears.

Desena

Disposicions finals i recursos

10.1. Contra la resolució que conté la convocatòria i les bases

d’aquesta es pot interposar un recurs potestatiu de reposició

davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes

comptador a partir de l’endemà de la seva publicació en el

Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, d’acord amb

el que es disposa als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de

26 de novembre, de règim jurídic de les administracions

públiques i del procediment administratiu comú, i a l’article 77

de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes;  o bé es pot

interposar directament un recurs contenciós administratiu

davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, tot

d’acord amb el que es disposa als 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 al de la data de publicació de

la resolució que conté la convocatòria i les presents bases al

Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

10.2. Així mateix, contra les resolucions del tribunal i els actes

de tràmit d’aquest que determinin la impossibilitat de continuar

en el procés selectiu o que puguin produir indefensió, es pot

interposar recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el

termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la data en

la qual s’hagi dictat la corresponent resolució, d’acord amb el

que es disposa als articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992,

de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions

públiques i del procediment administratiu comú. La resolució

del recurs d’alçada esmentat acordat per la Mesa esgotarà la via

administrativa.

10.3.  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, i al Decret 26/2001, de 16 de

febrer, que modifica l’anterior..

Palma, a 21 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Annex I

Temari per accedir a la plaça de cap de servei de

Comunicació i Divulgació Institucional 

del Parlament de les Illes Balears 

per concurs oposició, en torn lliure

Part general

1. La Constitució de 1978. Estructura i contingut. Principis

fonamentals. La seva reforma.

2. Drets fonamentals i llibertats públiques. La seva garantia i

suspensió.

3. La Corona: funcions constitucionals del Rei. La successió

i la regència.

4. El Govern de l’Estat: organització, composició, funcions,

naturalesa jurídica i responsabilitat.

5. El Poder Judicial: regulació constitucional. El Consell

General del Poder Judicial: organització i competències.

6. Els òrgans dependents de les Corts Generals. El Tribunal de

Comptes: concepte i naturalesa jurídica. El Tribunal

Constitucional.

7. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears: concepte,

naturalesa jurídica i contingut. Aprovació i reforma.

8. Organització institucional de la comunitat autònoma de les

Illes Balears. 

9. Competències de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de les Illes

Balears.

10. El Síndic de Greuges de les Illes Balears i la Sindicatura

de Comptes de les Illes Balears.

11. Els consells insulars de les Illes Balears: competències,

organització, govern i funcions.

12. L’administració local: concepte i naturalesa jurídica,

competències, organització i funcions.

13. El Govern de la comunitat autònoma de les Illes

Balears: composició, competències i  funcionament.

L’estructura de l’Administració de la comunitat

autònoma de les Illes Balears: les conselleries, les

direccions generals, les secretaries generals tècniques.
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14. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment

administratiu comú: àmbit d’aplicació i principis

informadors. Fases del procediment. Còmput de

terminis. Els recursos administratius.

15. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del

sector públic. Disposicions generals, principis

d’actuació i funcionament del sector públic.

Funcionament electrònic del sector públic.

16. Economia i hisenda pública: ingressos i despeses

públics. Finançament de les comunitats autònomes.

17. El sistema electoral del Parlament de les Illes Balears.

La Llei 8/1986, de 26 de novembre, d’eleccions al

Parlament de les Illes Balears.

18. El Reglament del Parlament de les Illes Balears:

naturalesa, contingut, reforma i interpretació.

19. L’Estatut dels diputats i les diputades. Drets,

prerrogatives i deures. Adquisició, suspensió i pèrdua

de la condició de diputat o diputada.

20. Els grups parlamentaris: composició, organització i

funcions.

21. Organització del Parlament de les Illes Balears (I). El

Ple. La Mesa. La Junta de Portaveus.

22. Organització del Parlament de les Illes Balears (II). Les

comissions. Les ponències. La Diputació Permanent.

23. Funcions del Parlament de les Illes Balears. El

procediment legislatiu ordinari i les seves especialitats.

24. La funció de control sobre l’actuació del Govern de la

comunitat autònoma de les Illes Balears.

25. El debat parlamentari. Sistemes. L’ús de la paraula;

interrupcions de la Presidència: causes, qüestions que

poden suscitar els grups parlamentaris o els diputats.

L’obstrucció parlamentària. La cortesia parlamentària.

26. L’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears:

aprovació, modificació, naturalesa jurídica i contingut.

El personal del Parlament de les Illes Balears: caràcters

bàsics, règim jurídic, ingrés i cessament; drets, deures i

incompatibilitats; règim disciplinari.

27. Els partits polítics com a instrument de participació.

Funció constitucional i regulació legal a Espanya. El

principi de democràcia interna. El finançament dels

partits.

28. La Unió Europea. Antecedents, objectius, principis,

fonaments i naturalesa jurídica. El Tractat constitutiu de

la Comunitat Europea, el Tractat de la Unió Europea i

els tractats de reforma posteriors.

29. Institucions de la Unió Europea. Composició, funcions

i evolució i perspectives.  Les comunitats autònomes i

el dret comunitari, transposició de directives. Els fons

de la Unió Europea i la seva distribució i repartiment.

30. La contractació administrativa. Classes de contractes

públics. Elements dels contractes. Els subjectes. Objecte

i causa dels contractes públics. La forma de la

contractació administrativa i els sistemes de selecció

dels contractistes. La formalització dels contractes. 

31. La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de

dades de caràcter personal. Fitxers de caràcter personal,

drets dels ciutadans, els fitxers públics i privats, el

procediment sancionador, l’Agència Espanyola de

Protecció de Dades.

32. La regulació constitucional de la funció publica:

principis. L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: principis

generals, objecte i àmbit d’aplicació. La Llei de la

funció pública de la comunitat autònoma de les Illes

Balears: principis generals, objecte i àmbit d’aplicació.

33. El personal al servei de l’Administració Pública:

concepte i classes. Estructura i organització de la funció

pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Cossos, escales i especialitats. Grups de classificació

dels funcionaris. Les relacions de llocs de feina. El grau

personal. La carrera administrativa.

Part específica

1. La comunicació humana i la comunicació colAlectiva.

Aspectes i elements de l’acte de comunicació.

2. Orígens i desenvolupament de la comunicació colAlectiva.

Les ciències de la comunicació i la difusió.

3. Procés de la comunicació colAlectiva. Elements i fases.

Elements objectius i subjectius.

4. Sistemes de comunicació colAlectiva. Tipologies. Règims

autoritaris i democràtics.

5. El pluralisme comunicacional. Llibertats públiques.

Funcions dels poders públics en els sistemes democràtics i

pluralistes.

6. Els destinataris de la comunicació social. Audiències,

públic i massa social. Processos selectius de l’audiència,

tamisos, reinterpretació. Eficàcia comunicativa.

7. Funcions i disfuncions de la comunicació. Anàlisi

funcional. Efectes de la comunicació: específics, genèrics,

a curt i llarg termini. Anàlisi d’efectes.

8. L’opinió pública. Història. Processos psicosociològics de

formació de l'opinió pública.

9. La comunicació a les organitzacions. Història, naturalesa i

concepte de la comunicació institucional. Àmbits i formes

de la comunicació institucional.

10. Corrents del periodisme contemporani. Evolució i

tendències del periodisme en el segle XX (Europa i

EEUU). Les grans tradicions de referència.

11. La llibertat d’expressió. El dret a la informació.

Implicacions jurídiques del fet informatiu. Legislació

sobre mitjans de comunicació.

12. Dret a la informació. Definicions. Subjecte i objecte del

dret a la informació. Dret a investigar, a difondre i a

rebre informacions i opinions.

13. Drets dels informadors. Llibertat i responsabilitat de

l’informador. Clàusules de consciència. Secret

professional. Codis deontològics.

14. Els límits de la llibertat d’expressió i del dret a la

informació. El dret a la pròpia imatge i a la intimitat.

Drets de rèplica i rectificació. Les injúries i les

calúmnies. Els secrets oficials.

15. Deontologia informativa. La veritat a la informació.

Conceptes d’objectivitat. La veracitat informativa i les

seves ruptures.

16. Llei de propietat intelAlectual. Drets d’autor.

17. Premsa i poder polític. Cooperació i confrontació.

Evolució del periodisme polític. Periodisme ideològic

i periodisme interpretatiu.

18. La concentració dels mitjans de comunicació. Els grans

grups comunicatius mundials. La comunicació i els

moviments socials.

19. Estructura de la comunicació a Europa.

20. Estructura de la comunicació a Espanya. Els grans grups

multimèdia a Espanya.

21. Estructura de la comunicació a les Illes Balears. Els

mitjans de comunicació a les Illes Balears.
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22. L’autoregulació professional. Els consells de redacció.

Els llibres d’estil. Els consells de premsa. Els defensors

dels lectors.

23. Teoria dels gèneres periodístics. Definició.

Classificació. Particularitats dels gèneres segon el grau

d’especialització, el mitjà o el format.

24. Els gèneres informatius-interpretatius. El reportatge,

l’entrevista, la crònica i la semblança o el retrat. 

25. Els gèneres d’opinió.  L’editorial. L’article. La

columna. La crítica. Les cartes dels lectors.

26. La notícia. Definicions. La construcció de la realitat i la

informació. L’objectivitat. Criteris noticiables.

L’estructura de la notícia.

27. Els titulars. Definició, característiques i elements del

titular. Factors que influeixen en el titular. Tipus de

titulars. Normes de titulació.

28. Les fonts informatives. Tipus de fonts. Contrastació de

les fonts. Tractament i ús. Identificació.

29. Documentació informativa. Organització i funcions

documentals. Bases de dades. Anàlisi i llenguatges

documentals. Tecnologies i nous suports en informació

i documentació.

30. Disseny periodístic. Concepte i funcions. Era

tipogràfica, era mecànica i era electrònica. Normes

bàsiques de maquetació. L’estructura (els formats, els

marges, la columna, la publicitat); elements de redacció

(la titulació, els sumaris, els destacats, les entrades); el

text (el cos, l’interlineal, els textos intercalats); la

imatge en la premsa (fotografia, infografia, dibuix.).

31. La premsa diària: característiques a Espanya i a altres

països. Capçaleres de referència.

32. La premsa no diària: tendències a Espanya i al món.

Capçaleres de referència.

33. La ràdio. Característiques i tendències actuals de la

ràdio a Espanya i al món. Ràdio: generalista, fórmula,

tot notícies, musical.

34. Les agències de notícies. Origen. Evolució. Sistema de

treball. Adaptació a les TIC. Principals agències

espanyoles i internacionals.

35. La televisió. Característiques, història i tendències en el

segle XXI a Espanya i al món.

36. El periodisme polític. El periodisme econòmic. El

periodisme de societat. El periodisme científic. 

37. El periodisme de caràcter local i comarcal. El

periodisme cultural. El periodisme esportiu.

38. El periodisme d’investigació. El periodisme de precisió.

El periodisme cívic. 

39. L'opinió pública. Origen i evolució del concepte.

Internet i opinió pública: democratització, fragmentació,

blogs, xarxes socials.

40. La irrupció d’Internet en el periodisme. Conseqüències

per a la indústria tradicional. Efectes sobre l’ofici de

periodista.

41. La crisi econòmica actual i el seu impacte sobre el

sector periodístic. Les conseqüències sobre la

independència dels mitjans i dels periodistes.

42. La web 2.0. Definició. La interactivitat. Les xarxes

socials. Facebook (perfils, pàgines, grups) i Twitter:

naixement, desenvolupament, diferències. Altres xarxes

(Twenti, Myspace, Linkedin i altres). Els cercadors. El

posicionament a la web (SEO, SEM...). Els blogs

(responsabilitat, fonts, fiabilitat). Youtube. Altres canals

d’imatge (Vimeo, Bliptv i altres). Les wikis. La RSS.

Els fòrums. Les etiquetes (Tags). Les imatges Flickr.

43. La premsa electrònica. Característiques. La generació i

la estructuració dels continguts. El disseny. L’hipertext.

Les possibilitats dels enllaços multimèdia.

44. La ràdio per Internet. Naixement. Arribada. Marc legal.

Diferències respecte de la ràdio convencional. El

Podcast.

45. La televisió per Internet. Naixement. Arribada. Marc

legal. Diferències respecte de la televisió convencional.

El Podcast.

46. La comunicació de crisi. Tipologia. Identificació de

riscs i concepció del pla preventiu. Gestió i control de

la crisi.

47. Gabinets de comunicació. Estructura i funcions. Sistema

de treball. Informacions escrites, audiovisuals i per

Internet d’una oficina de premsa. Estratègies de

contacte de representants institucionals amb els

periodistes. Preparació de conferencies de premsa.

48. La comunicació corporativa. Els fonaments. La identitat

i la imatge corporativa.

49. La publicitat. El finançament dels mitjans. Les tarifes.

El missatge publicitari. Les agències. La concentració.

La publicitat institucional.

50. Els estudis d’audiència a Espanya. L’Oficina per a la

Justificació de la Difusió (OJD); l’Estudi General de

Mitjans (EGM). Enquestes de consum i gustos culturals.

La medició d’audiències en premsa, ràdio, televisió i

Internet.

51. La propaganda i l’opinió pública. Naturalesa, tipus i

efectes de la propaganda. Evolució històrica.

52. La identitat institucional. Concepte i rellevància. L’estil

corporatiu. Classes d’identitat institucional.

53. La imatge institucional. Concepte i rellevància.

Formació de la imatge institucional. El manual d’imatge

institucional.

54. La comunicació interna. El pla de comunicació interna

i els recursos per a la seva aplicació.

55. Les relacions entre el Parlament i la premsa: història i

evolució. El principi de publicitat com a base de les

relacions entre el Parlament i la premsa.

56. El Parlament a la societat mediàtica actual. La imatge

pública dels parlaments, i dels parlaments en general.

Polítiques de transparència. Els problemes actuals de la

comunicació parlamentària.

57. La crònica parlamentària. Els cronistes del

parlamentarisme clàssic. La crònica parlamentària en

l’actualitat.

58. L’organització dels serveis de premsa i/o comunicació

dels parlaments. L’acreditació dels informadors davant

les cambres respectives, el seu règim i mitjans de

treball.

59. Principals vies per subministrar la informació en un

parlament. Els instruments de relació amb els mitjans de

comunicació.

60. Poder comunicatiu dels actes institucionals. Els

escenaris i el missatge.

61. L’aplicació de les noves tecnologies a la comunicació

en els parlaments. Internet i intranet. Fòrums de

discussió. La introducció dels mitjans audiovisuals en

les assemblees legislatives. Els  canals temàtics

d’informació parlamentària.

62. Les administracions públiques i la societat de la

informació. La gestió del coneixement a les

organitzacions. Contribució de la societat de la
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informació i dels sistemes d’informació en la gestió del

coneixement.

63. L’impacte de les TIC en la societat i en la

governabilitat: oportunitats, riscos i perspectives.

Conceptes d’e-electrònic, e-democràcia, e-administració

i nivells de servei.

64. Els principis de l’administració electrònica. Els serveis

públics electrònics i el dret de la ciutadania a accedir-hi.

La tecnologia al servei de les administracions. Els

serveis de colAlaboració interadministrativa.

Annex II

Model d’instància

Dades personals

Nom i llinatges

Data de naixement

DNI

Domicili

Municipi

Província

Codi postal

Telèfon

Correu electrònic

Declara

1. Reunir totes les condicions requerides a la base segona de la

convocatòria publicada al BOPIB núm. -- de data --- per

proveir una plaça vacant de cap de servei de Comunicació i

Divulgació Institucional del cos d’assessors facultatius,

especialitat en informació i comunicació, del Parlament de les

Illes Balears, per concurs oposició, en torn lliure.

2. Adjuntar, mitjançant còpia compulsada, els certificats, els

títols i els documents corresponents per participar a  la fase de

concurs de la present convocatòria.

3. Adjuntar, mitjançant còpia compulsada, el títol de la

llicenciatura o del grau establert a la base segona punt cinc de

la present convocatòria.

4. En relació amb els coneixements de català (marcau amb una

X la casella corresponent):

- Adjuntar còpia compulsada del certificat C1 o

equivalent que acredita el meu nivell de català 

- No adjuntar còpia compulsada del certificat C1 o

equivalent que acredita el meu nivell de català, per no

posseir-lo

5. En relació amb els coneixements de castellà (marcau amb

una X la casella corresponent):

- Adjuntar el corresponent títol o certificació homologat

- No estar en possessió de títol o certificació homologat

6. Adjuntar còpia compulsada del meu DNI o document

equivalent (per a aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat

espanyola).

SolAlicita

Ser admès o admesa a les corresponents proves selectives.

____________ , ___ de ___________ del 20___

Signatura 

Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les Illes Balears

Ordre de Publicació

C)

Resolució de concurs oposició lliure per proveir una

plaça de lletrat o lletrada del cos de lletrats del Parlament

de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament, en la sessió de dia 21 de juny,

d’acord amb el que estableixen els articles 7, 12 i 13 de

l'Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears, i

d’acord amb l’oferta pública d’ocupació del Parlament de les

Illes Balears per a l’any 2016, convoca concurs oposició lliure

per proveir una plaça de lletrat o lletrada del cos de lletrats del

Parlament de les Illes Balears.

Resolució

Atès que a la relació de llocs de feina del Parlament de les

Illes Balears hi ha actualment una plaça de lletrat o lletrada

vacant i dotada pressupostàriament, s’acorda d’aprovar la

convocatòria per proveir-la, mitjançant concurs oposició en

torn lliure, tot d'acord amb les bases que es relacionen a

continuació, l’anunci de la qual es publicarà al Butlletí Oficial

del Parlament de les Illes Balears (BOPIB) i a la pàgina web

del Parlament de les Illes Balears.

Primera

Normes generals

Es convoca el procés selectiu per proveir mitjançant

concurs-oposició en torn lliure una plaça vacant de lletrat o

lletrada del Parlament de les Illes Balears, amb caràcter de

funcionari de carrera, del cos de lletrats del Parlament de les

Illes Balears, grup A, subgrup A1, nivell de complement de

destí 30 i complement específic de 2.270,39 i mensuals.

La prestació del servei s’efectuarà en règim de dedicació

exclusiva.

Segona

Requisits de participació

2.1. 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
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Europea i també d’acord amb l’establert a l’article 57 de la Llei

7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

2.2. 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.

2.3. No estar inhabilitat o inhabilitada ni suspès o suspesa per

a l'exercici de la funció pública. No haver estat separat o

separada, mitjançant expedient disciplinari de qualsevol

administració pública, òrgan constitucional o estatutari. No

trobar-se inhabilitat o inhabilitada per sentència ferma per a

l'acompliment de funcions públiques.

2.4 No patir malaltia ni disminució física o psíquica que

impedeixi l'acompliment de les funcions corresponents i tenir

la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les

funcions corresponents a la plaça de lletrat o lletrada.

2.5. Posseir el títol corresponent a la llicenciatura en dret o al

grau en dret.

2.6. Estar en possessió del certificat C1 de coneixements de

català, acreditat mitjançant certificat, títol, diploma o

equivalent, expedit o homologat per l’òrgan competent en

matèria lingüística del Govern de les Illes Balears o bé per

l’Escola Balear d’Administració Pública.

Aquells aspirants que no presentin la certificació o el títol

exigit hauran de realitzar una prova de català per demostrar la

seva suficiència en els coneixements d’aquesta llengua.

2.7. Aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola,

hauran d’aportar les corresponents certificacions

d’homologació del títol exigit a l’apartat cinquè pel Ministeri

d’Educació, i així mateix el de coneixement de la llengua

castellana degudament homologat. Si no acrediten aquest darrer

s’haurà de fer una prova, el resultat de la qual serà la d’apte o

no apte.

Tercera

Drets d’examen

D’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria

de taxes i preus públics del Govern de les Illes Balears, per

inscriure’s en la convocatòria els aspirants han d’abonar la taxa

de 22 i.

3.1. En els casos de persones membres de famílies

monoparentals i de famílies nombroses de categoria general,

s’estableix una bonificació del 30%.

3.2. En els casos de persones membres de famílies nombroses

de categoria especial, s’estableix una bonificació del 50%.

3.3. El pagament de la taxa s’ha d’efectuar en qualsevol oficina

del BMN en el compte ES 6904872099152000009205. Els

aspirants han d’adjuntar a la solAlicitud el resguard de la

imposició en què ha de constar que són els remitents de

l’abonament.

Queden exempts de fer el pagament de la taxa aquells

aspirants que acreditin documentalment que, dins el termini de

presentació de la solAlicitud, estan en situació d’atur i no

perceben cap prestació econòmica i els que acreditin una

discapacitat igual o superior al 33%.

Quarta

Presentació d'instàncies i termini per l'admissió dels

aspirants

4.1. Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i

vulgui participar en aquestes proves presentarà al Registre de

l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears la

corresponent instància, segons el model que figura a l’annex II,

juntament amb la documentació que s'hi exigeix, dins el termini

de 20 dies naturals, que s’iniciarà a partir de l'endemà al de la

data de publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial del

Parlament de les Illes Balears.

4.2. Els aspirants que presentin les certificacions o els títols

requerits a la base segona, hauran de presentar-los aportant la

còpia o les còpies degudament compulsades  juntament amb la

instància. Així mateix, s’hi adjuntaran els documents, títols i

certificats degudament acarats que acreditin els mèrits que

s’han de valorar a la fase de concurs.

4.3. La presentació d'instàncies també es podrà realitzar pel

procediment establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de

règim jurídic de les administracions públiques i de procediment

administratiu comú.

4.4. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Oficialia

Major publicarà la llista provisional d’admesos i exclosos al

tauler d'anuncis de la cambra i a la pàgina web del Parlament

de les Illes Balears (www.parlamentib.es). S'hi farà constar el

nom, els cognoms i el número de DNI, així mateix s'hi

assenyalarà el motiu de la no-admissió dels aspirants exclosos,

per tal que aquests, en el termini de 10 dies hàbils comptadors

des de la data de publicació de la llista provisional, puguin

alAlegar o esmenar la causa que ha motivat la seva exclusió

provisional.

4.5. 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, i dictarà la corresponent

resolució, publicarà la llista definitiva dels aspirants admesos

al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, a la

pàgina web del Parlament de les Illes Balears i al tauler

d'anuncis de la cambra. En aquesta llista s’inclourà el lloc, la

data i l’hora de celebració de les proves de castellà i català (si

n’és el cas) i s'assenyalaran així mateix les persones aspirants

que resten exemptes de realitzar-les, o del primer exercici

escrit, si n’és el cas. El primer exercici no podrà celebrar-se

abans del mes de gener de l’any 2017.

Cinquena

Tribunal qualificador. Composició i funcionament

5.1. 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

seu president o presidenta.

5.2. El tribunal qualificador estarà constituït per les persones

següents:

5.2.1 Presidència: 

Sra. María Consuelo Huertas i Calatayud

Suplent: Sr. Vicenç Thomàs i Mulet
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5.2.2. Vocal: 

Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan

Suplent: Sra. María Salom i Coll

5.2.3. Vocal:

Sra Joana Maria Servera i Martínez

Suplent: Sr. José Ramón Ahicart i Sanjosé

5.2.4. Vocal: 

Sr. Joan Oliver i Araujo

Suplent: Sra. María Ballester Cardell

5.2.5. Vocal: 

Sra. Esperança Munar i Pascual

Suplent: Sr. Lluís Isern i Estela

5.2.7. Secretaria: 

Sra. Catalina Palmer i Taura

Suplent: el cap de Recursos Humans

5.3. En la sessió constitutiva, el president o la presidenta del

Tribunal solAlicitarà als membres, titulars i suplents, la

declaració expressa de no trobar-se sotmesos a les

circumstàncies previstes a l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26

de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques

i del procediment administratiu comú. L'abstenció i la recusació

dels membres del tribunal, se substanciaran d'acord amb el que

disposen els articles 28 i 29 d'aquesta llei.

5.4. El tribunal qualificador haurà de constituir-se i actuar amb

la presència de la majoria absoluta dels seus membres i serà

necessària la presència de la presidenta i la secretària, o de les

persones que les substitueixin. Les seves resolucions

s’adoptaran per majoria.

5.5. Als efectes de notificacions i incidències, el tribunal tendrà

la seu al Parlament de les Illes Balears.

5.6. Els dubtes o les reclamacions que puguin originar-se en la

interpretació i l’aplicació de les bases de la convocatòria, així

com el que s’ha de fer en els casos no prevists, seran resolts pel

tribunal.

5.7. El tribunal qualificador podrà disposar la incorporació als

seus treballs d’assessors per a aquelles proves en què resulti

necessari fer-ho. Els assessors es limitaran a prestar la seva

colAlaboració al tribunal i hi tindran veu, però no vot.

5.8. De totes les reunions i les sessions del tribunal qualificador

s’aixecarà la corresponent acta per part del secretari o de la

secretària, que, signada pels membres assistents, s’adjuntarà a

l’expedient.

Sisena

Procediment selectiu i desenvolupament de les proves

El procediment de selecció dels aspirants és el de concurs

oposició, que s’ha de desenvolupar en dues fases, una fase de

concurs i una altra d’oposició.

6.1. Fase  de concurs

La fase de concurs no tendrà caràcter eliminatori.

La puntuació màxima d’aquesta fase serà de fins a 30 punts

sobre els 100 punts de la nota global (15 punts en relació amb

la formació i 15 punts en relació amb l’antiguitat), tot d’acord

amb el següent barem:

6.1.1. Coneixements de català

Els certificats expedits per l’EBAP o per l’òrgan competent

en matèria lingüística del Govern de les Illes Balears, o els

homologats per aquest, relacionats amb els tipus de

coneixements següents:

Certificat de coneixements superiors

(certificat C2 o equivalent)

2 punts

Certificat de coneixements específics de

llenguatge administratiu

1,20 punts

En relació amb l’equivalència sobre els certificats o títols de

coneixements de català o sobre la validesa d’aquests, s’estarà

d’acord amb allò que es reguli al respecte per part de l’òrgan

competent en matèria lingüística del Govern de les Illes

Balears.

La valoració màxima d’aquest apartat serà de 3,20 punts.

6.1.2. Coneixement d’anglès, francès, i alemany

Es valoraran  els certificats acreditatius dels coneixements

de les llengües anglesa, francesa i alemanya expedits per les

Escoles Oficials d’Idiomes (EOI), de les universitats, de

l’EBAP, i d’altres escoles d’administració pública amb les

puntuacions següents:

Nivells

del M arc

com ú

europeu

Escoles

Oficials

Idiom es

Universitats,

escoles

d’adm inistra-

ció pública,

organitza-

cions

sindicals

acords

form ació

contínua

Altres

nivells

EBAP

Puntuació

1r curs de

nivell

inicial 0,02

2n curs

de nivell

inicial 0,03

A1 Bàsic 1

(primer

curs de

cicle

elemental) 0,05 0,04

1r curs de

nivell

elemental 0’04

A2 Bàsic 2

(segon

curs de

cicle

elemental) 0,25 0,05

2n curs

de nivell

elemental 0’05

B1

Intermedi

1 0,45 0,56

1r curs de

nivell

mitjà 0,45
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B1+ Intermedi

2 (tercer

curs de

cicle

elemental) 0,65 0,45

2n curs

de nivell

mitjà 0,56

B2 Avançant

(abans

primer

curs cicle

superior) 0,85 0,65

B2+ Avançat

B2 +

(abans

segon curs

de cicle

superior) 0,95 0,85

C1 1,05 1,05

C2 1,15 1,15

A més a més es valoraran altres certificats del Marc comú

europeu considerats equivalents i que es valoren amb la

mateixa puntuació que els certificats de les escoles oficials

d’idiomes:

1) Alemany

Nivell Alem any Puntuació

A1 Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch A1

Star Deutsch 1 0,05

A2 Títol de nivell elemental EOI

Europäishes Sprachenzertifikat Deutsch A2

Start Deutsch 2 0,25

B1 Títol de nivell intermeid EOI (= certificat de nivell

elemental

Europäishes Sprachenzertifikat Deutsch B1

Zertificat Deutsch 0,65

B2 Títol de nivell avançant EOI (= certificat de nivell

superior; certificat d’aptitud)

Diplomat universitari especialista en llengua alamenya

(M estre o altres)

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang

Stufe 1 (DSH-1)

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch C1

Goethe-Zertifikat B2

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)-TD N3 0,95

C1 Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang

Stufe 2 (DSH-2)

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch C2

Goethe-Zertifikat C1

Zentrale M ittelstufenprüfung (ZM P) 1,05

C2 Llicenciat en filologia alemanya

Llicenciat en traducció i interpretació: llengua

alemanya

Deustche Sprachprüfung für den Hochschulzugang

Stufe 3 (DSH-3)

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch C2

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KD S)

Zentrale Oberstufenprüfung (ZO P) 1,15

2) Anglès:

Nivell Anglès Puntuació

A2 Certificat de nivell intermig EOI (= certificat de nivell

elemental)

PET (Preliminary Englisch Test). Cambridge

University

ISE 1 (Integrated Skills in Englisch). Trinity College

London 0,25

B1 Certificat de nivell intermedi EOI (= certificat de nivell

elemental)

PET (Preliminary Englisch Test). Cambridge

University

ISE 1 (Integrated Skills in Englisch). Trinity College

London 0,65

B2 Certificat de nivel avançant EOI (= certificate de nivell

superior; certificate d’aptitud)

Diplomat Universitari especialista en llengua anglesa

(mestre o altres)

FCE (First Certificate in Englisch). Cambridge

University

ISE II (Integrated Skills in Englisch). Triniyt College

London 0,95

C1 CAE (Certificate in Advanced Englisch). Camb ridge

University

ISE III (Integrated Skills in Englisch). Trinity College 1,05

C2 Llicenciat en filologia anglesa

Llicenciat en traducción i interpretación: llengua

anglesa

CPE (Certificate of Proficiency in Englisch).

Cambridge University

ISE IV (Integrated Skills in Englisch). Trinity College 1,15

3) Francès:

Nivell Francès Puntuació

A1 DELF (diplome d’études en langue française A1 0,05

A2 Títol de nivell elemental EOI

DELF A2 0,25

B1 Títol de nivell intermedi EOI (= certificat de nivell

elemental)

DELF B1 0,65

B2 Títol de nivell avançat EOI (= certificat de nivell

superior; certificat d’aptitud)

Diplomat universitari especialista llengua francesa

(mestre o altres)

DELF B2 0,95

C1 DALF (diplome approfondi de langue française C1 1,05

C2 Llicenciat en filologia francesa

Llicenciat en traducció i interpretació: llengua francesa

DALF C2 1,15

La valoració s’efectuarà d’acord amb els següents criteris:

• Per a una mateixa llengua només es valorarà el nivell

superior dels acreditats amb els criteris assenyalats

anteriorment.

• Es podran valorar simultàniament llengües diferents, amb

els criteris indicats anteriorment.

• Si existeixen dubtes en relació amb la validesa d’algun

certificat, l’equivalència de nivells o sobre la puntuació que

s’hi ha d’atorgar, es podrà solAlicitar informe a l’EBAP,

l'EOI o òrgan o entitat administrativa que pertoqui d’acord

amb la normativa vigent en matèria de llengües de la Unió

Europea i/o de l’Estat espanyol.

La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 3 punts.

6.1.3. Cursos de formació i perfeccionament:

Es valoraran els cursos impartits per l’Escola Balear

d’Administració Pública (EBAP), l'Institut Nacional

d’Administració Pública (INAP), el Ministeri per les

Administracions Públiques i per altres escoles d’administració

pública de les comunitats autònomes, i així mateix per les

organitzacions sindicals en el marc dels convenis que signen

amb les Administracions Públiques de l’Estat i de la CAIB, en
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el marc dels acords de formació contínua, bé actuant com a

promotors, bé com a signats dels acords esmentats.

També es valoraran altres accions formatives com

seminaris, congressos, jornades d’estudis, impartits per

administracions públiques, universitats, colAlegis oficials i per

aquells centres o organismes establerts a l’apartat 7.3.2. de la

Resolució de la consellera d’Interior de dia 30 de març de

2009, publicada al BOIB núm. 48 de 2 d’abril de 2009, tot

seguint els criteris que s'hi estableixen.

Podran valorar-se aquelles accions formatives que a judici

del tribunal tenguin una relació directa amb les tasques del lloc

convocat i que no s’hagin impartit per administracions

públiques, universitats, colAlegis professionals i per aquells

centres i organismes establerts a l’apartat 7.3.2. de la resolució

esmentada al paràgraf anterior.

També es valoraran les accions formatives realitzades per

altres entitats o empreses distintes de les anteriors, amb les

quals la Mesa del Parlament hagi establert convenis o

contractes de formació o hagi autoritzat la inscripció a cursos,

seminaris, congressos, jornades d’estudi al personal de la

cambra, bé en el marc dels plans de formació de caràcter

general, bé aquelles autoritzades amb caràcter individual.

En conseqüència es valoraran els cursos relacionats amb les

matèries següents:

• Àrea jurídicoadministrativa, assessoria jurídica i

constitucional i contractació administrativa

• Comptables-pressupostàries i econòmiques i de l'àrea de

gestió econòmica i financera, dret fiscal, financer i

pressupostari

• Atenció al públic, àrea de qualitat i habilitats personals,

funció organitzativa i processos administratius, lideratge i

directius

• Recursos humans, gestió i direcció de personal,

intelAligència emocional, clima laboral, igualtat i violència

de gènere

• Funció pública, contractació laboral i administracions

públiques

• Prevenció de riscs laborals, seguretat social, nòmines i dret

laboral

• Informàtica, ofimàtica, tecnologies de la informació i la

comunicació, recerca,  desenvolupament i innovació

• Administració electrònica i nova gestió pública

• Govern interior

• Polítiques públiques 

Cada crèdit és equivalent a 10 hores de durada, o a la part

proporcional si la durada és menor.)

Valoració dels mèrits:

• 0,010 punts per crèdit, quan el certificat acrediti assistència.

• 0,020 punts per crèdit, quan el certificat acrediti

aprofitament.

• 0,030 punts per crèdit, quan el certificat acrediti docència.

No es valoraran els certificats que no indiquin les hores de

durada i aquells que corresponguin a assignatures d’una carrera

universitària, els cursos de doctorat o els derivats de processos

selectius.

Si s’han realitzat altres cursos, les matèries dels quals no hi

figuren a la relació anterior, i a judici del tribunal poden tenir

vinculació amb les tasques del lloc de feina convocat, també es

valoraran.

La puntuació màxima d’aquest apartat relatiu a les accions

formatives serà de 2,50 punts.

6.1.4. Per publicacions sobre matèries i qüestions jurídiques:

Per publicacions amb ISBN o ISSN sobre estudis o treballs

en mitjans especialitzats, científics, tècnics o professionals

d’acord amb els criteris que s’exposen a continuació:

• Per articles en revistes i publicacions periòdiques

especialitzades, atenent la difusió i la rellevància científica

d’aquestes:

• Fins a 0,3 punts per coautoria.

• Fins a 0,5 punts per autoria individual.

• Per reculls normatius comentats, atenent la difusió i la

rellevància científica de la publicació on s’ingereixen:

• Fins a 0,5 punts per coautoria.

• Fins a 1 punt per autoria.

• Per llibres, atenent la rellevància i el prestigi científic de

l’editorial:

• Fins a 1 punt per coautoria.

• Fins a 2 punts per autoria.

La puntuació màxima per aquest apartat serà de 2,80 punts.

6.1.5. Estudis i altres títols

a) Títols acadèmics:

1. Per cada titulació acadèmica de grau, segon cicle

universitari o llicenciat relacionada amb el lloc de feina i

distinta a la presentada com a requisit: 1 punt

2. Per cada titulació acadèmica de diplomat universitari o

equivalent relacionada amb el lloc de feina: 0,50 punts

3. Per cada títol de doctor: 0,25 punts

b) Altres títols que tenguin relació amb les tasques del lloc de

feina convocat:

1. Per títols de postgrau universitari, especialistes i/o experts

universitaris d'entre 300 i 600 hores: 0,25 punts cadascun

2. Per títols de postgrau universitari, especialistes i/o experts

universitaris d'entre 600 i 1000 hores: 0,50 punts cadascun

3. Per màsters universitaris: 1 punt

La puntuació màxima a aquest apartat serà de 3,50 punts

6.1.6. Antiguitat

1. Per cada mes de serveis prestats com a personal funcionari

interí o de carrera en un cos o escala del grup A, subgrup

A1 o com a personal laboral ocupant una plaça de tècnic

superior a qualsevol administració pública: 0,020 punts per

mes, fins un màxim de 3,50 punts.

2. Per cada mes de serveis prestats com a personal funcionari

interí o de carrera en un cos o escala del grup A, subgrup

A1 o com personal laboral ocupant una plaça de tècnic

superior a qualsevol administració parlamentària

autonòmica, estatal i/o europea: 0,040 punts per mes, fins

un màxim de 4,50 punts.

3. Per cada mes de serveis prestats com a personal funcionari

interí o de carrera en un cos o escala del grup A, subgrup
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A2 o com a personal laboral ocupant una plaça de nivell 2

a qualsevol administració pública: 0,020 punt per mes, fins

un màxim d’1,50 punts.

4. Per cada mes de serveis prestats com a personal funcionari

interí o de carrera en un cos o escala del grup A, subgrup

A2 o com a personal laboral de nivell 2 a qualsevol

administració parlamentària autonòmica, estatal i/o

europea: 0,040 punts per mes, fins un màxim de 2,50 punts.

5. Per cada mes de serveis prestats com a personal funcionari

interí o de carrera a un altre cos o escala o com personal

laboral a qualsevol administració pública: 0,010 punts, fins

a un màxim d’1 punt.

6. Per cada mes de serveis prestats com a personal funcionari

interí o de carrera a un altre cos o escala a qualsevol

administració parlamentària autonòmica, estatal i/o

europea: 0,015 punts, fins un màxim de 2 punts.

Aquests mèrits no són excloents.

6.2. Fase d'oposició

Aquesta fase es valorarà fins a un màxim de 70 punts dels

100 punts de la puntuació global, i consistirà en la realització

de tres exercicis, un primer exercici escrit (amb una valoració

de 25 punts), un segon exercici oral (amb una valoració de 25

punts), i un darrer exercici pràctic (amb una valoració de 20

punts), per aquest ordre. 

El tribunal determinarà el dia, el lloc i l'hora de

començament de la fase de l’oposició i de cadascun dels

exercicis, que es faran públics al tauler d’anuncis i a la pàgina

web del Parlament de les Illes Balears (www.parlamentib.es).

El primer exercici escrit serà convocat amb 15 dies

d’antelació, com a mínim. Entre cadascun dels exercicis hauran

d’haver transcorregut, com a mínim 3 dies hàbils.

Els exercicis de la fase d’oposició, exceptuant-ne la prova

específica de català i castellà, si n’és el cas, no podran

iniciar-se fins el mes de gener de 2017.

Proves selectives

Es duran a terme tres exercicis obligatoris i una prova

d’aptitud de català i una altra de castellà, prèvies, per a aquelles

persones aspirants que no hagin presentat els certificats

requerits a l’apartat sisè i setè de la base segona de la

convocatòria, per tal d’acreditar els coneixements de català i

castellà (per a aspirants que no tinguin la nacionalitat

espanyola) requerits per ocupar la plaça de lletrat o lletrada.

6.2.1. Prova de castellà

En cas que hi hagi aspirants que no tinguin la nacionalitat

espanyola i no presentin el corresponent certificat que n'acrediti

els coneixements de castellà, hauran de realitzar una prova de

castellà que es puntuarà com apte o no apte.

6.2.2. Prova de català

De caràcter obligatori per a aquells aspirants que no hagin

presentat l’acreditació d’estar en possessió del certificat C1 de

català, o equivalent. Consistirà en la realització d’una prova

oral i escrita que determinarà el tribunal, amb la finalitat de

ponderar la suficiència sobre els coneixements orals i escrits de

català adequats i exigits per obtenir el certificat C1 esmentat.

El tribunal podrà nomenar els assessors lingüístics que

consideri pertinents per tal d’avaluar les proves de català i de

castellà. Es qualificaran com apte o no apte en cada cas; en

aquest darrer cas, els aspirants declarats no aptes no podran

continuar el procés selectiu.

6.2.3. Exercici primer (escrit)

De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà a contestar

per escrit dos temes d’entre els que figuren a l’annex I de les

presents bases, determinats per sorteig públic: un d’entre els

temes del bloc de la Teoria general del dret (I) i del bloc del

Dret constitucional, estatutari i comunitari (II); i l'altre d'entre

els temes dels blocs de Dret parlamentari (III) i Dret electoral

(IV). El temps màxim per realitzar l’exercici serà de 5 hores.

Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts.

Un cop finalitzat aquest exercici, les persones aspirants que

s'hi hagin presentat seran convocades oportunament pel tribunal

en crida única, per tal de procedir a la lectura pública del seu

exercici. No seran tinguts en compte i, per tant, no seran

qualificats els exercicis de les persones que no realitzin la

referida lectura.

Durant la realització de l’exercici les persones aspirants

seran notificades del dia i de l’hora de la lectura esmentada.

6.2.4. Exercici segon (oral)

De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en

l’exposició oral durant el temps màxim d’una hora de 5 temes

trets per sorteig públic per a cada aspirant, d’entre els temes

inclosos a l’annex I de les presents bases, d’acord amb la

següent distribució de matèries:

• Un tema del bloc de Dret constitucional (II)

• Un tema del bloc de Dret parlamentari (III)

• Un tema del bloc de la Teoria general del dret (I), Dret

electoral (IV), Teoria política u història constitucional

d’Espanya (V)

• Un tema del bloc del Dret administratiu (VI)

• Un tema del bloc de Dret financer (VII), Dret civil

(VIII), Dret processal (IX) i altres branques del dret (X)

Un cop insaculats els temes pel tribunal i extrets els

nombres corresponents per a cada aspirant, aquest disposarà de

vint minuts per tal de reflexionar-hi i redactar un guió per a

l'exposició posterior; en cap cas no es podrà fer ús de cap

llibre, apunts, notes o documents. 

L’exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts. Aquesta prova

serà enregistrada en format audiovisual.

6.2.5. Exercici tercer (pràctic)

Obligatori i eliminatori.  L’exercici es puntuarà entre 0 i 10

punts. Consistirà en la redacció per escrit d’un informe sobre el

supòsit o supòsits pràctics que el tribunal determini sobre

qualsevol qüestió juridicopública que pugui suscitar-se a un

lletrat o lletrada del Parlament de les Illes Balears en l’exercici

de les seves funcions. Per a la realització d’aquest exercici les

persones aspirants disposaran d’un màxim de tres hores.

L’exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts.

Per a la realització d’aquest exercici, es podran utilitzar les

colAleccions legislatives d’ús a Espanya i els índexs

corresponents, i qualsevol altre material de caràcter legislatiu,

sense comentar,  que la persona aspirant pugui aportar. En cap

cas no serà permès l’ús de material electrònic.

Un cop finalitzat aquest exercici, les persones aspirants que

s'hi hagin presentat seran convocats oportunament pel tribunal

en crida única, per procedir a la lectura pública del seu exercici.

No seran tinguts en compte i, per tant, no seran qualificats els

exercicis d’aquelles que no realitzin la referida lectura.
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6.2.6. A la fase d’oposició els exercicis tindran caràcter

eliminatori, les persones aspirants necessitaran la següent

puntuació mínima per continuar les proves i els exercicis:

Primer exercici ( escrit ) 5 punts

Segon exercici ( oral ) 5 punts

Tercer exercici ( pràctic ) 5 punts

Així mateix aquells aspirants que obtinguin una puntuació de

menys de 4 punts a un tema de cada exercici no podran

continuar les proves selectives.

6.2.7. La puntuació de cada exercici es determinarà amb la

mitjana aritmètica de les atorgades per cadascun dels membres

del tribunal, prèviament es farà la mitjana aritmètica entre les

puntuacions atorgades per cada membre del tribunal a cadascun

dels temes corresponents a cada exercici de cada aspirant, quan

sigui el cas. Les puntuacions i la valoració final s'hauran de

reflectir en les respectives actes, així com les incidències que

puguin sorgir durant la celebració de les proves selectives.

Després de la correcció de cada exercici, es publicarà al

tauler d'anuncis i a la pàgina web del Parlament de les Illes

Balears (www.parlamentib.es) la qualificació dels aspirants

amb les puntuacions obtingudes, juntament amb les dates i el

lloc de realització dels propers exercicis. Entre exercici i

exercici, o entre prova i exercici ha de transcórrer un mínim de

tres dies hàbils. Els aspirants disposaran de dos dies hàbils

comptadors des de la data de publicació al tauler d’anuncis de

les puntuacions de cada prova i/o exercici per efectuar les

reclamacions oportunes, que el tribunal haurà de resoldre en un

termini màxim de 7 dies hàbils des de la data anterior.

Setena

Desenvolupament de les proves i qualificació

L’ordre per a la realització del concurs i de les proves

selectives de l’oposició de la present convocatòria serà el

següent:

1. Prova de castellà (si n’és el cas)

2. Prova de català (si n’és el cas)

3. Exercici escrit

4. Exercici oral

5. Exercici pràctic

6. Valoració concurs de mèrits

El tribunal, un cop finalitzades les proves selectives

anteriors, es reunirà per valorar els mèrits dels aspirants. Un

cop calculats els mèrits, es publicarà al tauler d’anuncis de la

cambra i a la pàgina web del Parlament de les Illes Balears

(www.parlamentib.es ) la proposta provisional de valoració

dels mèrits.

A la vista d’aquesta proposta els aspirants podran formular

les reclamacions i alAlegacions  que estimin oportunes 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, el tribunal publicarà al tauler d’anuncis

i a la pàgina web del Parlament de les Illes Balears

(www.parlamentib.es ) la proposta definitiva en relació amb la

valoració final dels punts de la fase de concurs.

Un cop finalitzades les proves selectives, el tribunal farà

pública al tauler d’anuncis de la cambra i a la pàgina web del

Parlament de les Illes Balears (www.parlamentib.es ) la llista

provisional amb la relació dels aspirants que han superat les

proves selectives amb les puntuacions corresponents.

A fi de realitzar la qualificació final sobre 100 punts, les

puntuacions obtingudes en els exercicis escrits, oral i pràctic es

reconvertiran a l’escala dels 100 punts, tot seguint el criteri de

multiplicar cada punt obtingut per:

Exercici teòric   x 2,50

Exercici oral  x 2,00

Exercici pràctic  x 2,50

Des de la data de la publicació de la llista provisional, les

persones aspirants disposaran de tres dies hàbils per efectuar

les possibles reclamacions.

A continuació el tribunal disposarà de set dies hàbils per

resoldre les reclamacions i, tot seguit, es farà pública la

resolució definitiva amb l’aspirant finalment seleccionat al

tauler d’anuncis de la cambra i a la pàgina web del Parlament

de les Illes Balears.

Els opositors, durant la celebració de la part oral de la prova

de català i de castellà i de l’exercici oral, actuaran d’acord amb

l’ordre del corresponent sorteig preliminar, que se celebrarà

abans de l’inici de la prova o de l'exercici de què es tracti.

Les persones aspirants seran convocades abans de la

celebració de cada prova o exercici en crida única, i se'n

procedirà a la deguda identificació mitjançant la presentació del

DNI, del carnet de conduir o del passaport.

La realització de l’exercici oral serà pública i hi podran

assistir les persones aspirants que s'hagin identificat

degudament.

Els criteris de correcció seran els següents:

Primer exercici

Es valoraran, entre d’altres factors, els coneixements sobre

els temes desenvolupats, la claredat i l’ordre de les idees, i

la qualitat en l’expressió escrita.

Segon exercici

Es valoraran, entre d’altres factors, els coneixements

exposats, la fluïdesa i la capacitat de síntesi.

Tercer exercici

Es valoraran, d’entre altres factors, la capacitat de raciocini,

la sistemàtica i la claredat, així com la correcta interpretació

i aplicació de la normativa vigent en relació amb el supòsit

plantejat, així com la correcta formulació de conclusions.

Vuitena

Presentació de documents

8.1. Dins el vint dies naturals d’ençà que es faci pública la

resolució que contengui la relació amb la persona aspirant

seleccionada, i prèvia notificació per part de l'Oficialia Major,

aquesta aportarà al Registre de la cambra els documents

següents:
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a) Còpia compulsada del DNI o del document equivalent

per a aquelles persones que no estiguin en possessió de la

nacionalitat espanyola.

b) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat o

separada mitjançant expedient disciplinari de qualsevol

administració pública, ni de trobar-se inhabilitat o inhabilitada

per a l’exercici de la funció pública per sentència judicial

ferma.

c) Certificat mèdic on consti que la persona aspirant no té

cap malaltia o defecte que li impedeixi d’exercir amb

normalitat les funcions pròpies dels empleats públics.

8.2. Aquell aspirant que tingués la condició de funcionari o

funcionària púb lica ,  estarà  exempt de justificar

documentalment les condicions i els requisits a què es refereix

el paràgraf anterior, ja demostrats per obtenir el seu anterior

nomenament. Això no obstant, haurà de presentar la certificació

del ministeri, la comunitat autònoma, la corporació local o

l'organisme públic de què depengui que acrediti la seva

condició.

Novena

Nomenament i presa de possessió

9.1. Conclòs l’establert a l’apartat anterior, es procedirà per

part de la Presidència del Parlament de les Illes Balears, oïda

la Mesa i mitjançat resolució, al nomenament com a funcionari

o funcionària de carrera del cos de lletrats del Parlament de les

Illes Balears de la persona aspirant que hagi obtingut la plaça

i hagi presentat la documentació requerida, i es publicarà al

Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

9.2. L’interessat o la interessada disposarà del termini d’un

mes, comptador des de la notificació del nomenament, per

prendre possessió de la plaça. Si no en pren possessió en el

termini indicat, sense causa justificada, s’entendrà que renuncia

als drets derivats de les actuacions del concurs oposició.

9.3. Els defectes en la documentació presentada per l’aspirant,

si n’impedeixen el nomenament, i també la manca de jurament

o promesa o de la presa de possessió, llevat que es tracti d’un

cas de força major, que ha de ser degudament comprovat i

valorat per l’administració, comporten la pèrdua de tots els seus

drets. En aquest cas, s’ha de procedir al nomenament de

l’aspirant que segueixi en puntuació a la persona que després

d’haver superat les proves del procés selectiu sigui la

proposada pel tribunal.

Desena

Constitució d’una borsa ordinària d’interins

Es constitueix una borsa de lletrats per cobrir interinitats en

aquest cos, com a resultat de la finalització del procés selectiu,

tot d’acord amb l’establert a les normes vigents aprovades per

la Mesa en sessió de dia 21 de juny de 2016 en matèria de

creació de borses de funcionaris interins, i al Decret 30/2009,

de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de

personal funcionari interí al servei de l’Administració de la

comunitat autònoma de les Illes Balears.

10.1. Es crea una borsa per a la selecció de funcionaris interins

del cos de lletrats, a fi que puguin realitzar les substitucions que

pertoqui amb motiu de baixes al servei actiu per IT, maternitat

o paternitat, permisos i llicències, excedències, vacances,

serveis especials i d’altres situacions administratives, que es

produeixin entre els funcionaris de carrera del cos de lletrats

del Parlament de les Illes Balears.

10.2. L’ordre de prelació vendrà determinat per la puntuació

final obtinguda, de major a menor.

10.3. En relació amb el funcionament de la borsa, les

substitucions es realitzaran per ordre correlatiu a la puntuació

obtinguda de major a menor. Quan es produeixi una vacant,

s’oferirà ocupar la plaça com a funcionari interí al membre de

la borsa que pertoqui per ordre de prelació. 

10.4. Mentre ocupin les places com a membres del cos de

lletrats, les persones seleccionades tendran la condició de

funcionaris interins del cos esmentat i rebran les retribucions

que corresponguin al lloc de feina que ocupin en cada moment.

10.5. D’acord amb les normes generals de constitució de borses

de funcionaris interins del Parlament de les Illes Balears, la

borsa tendrà una durada de tres anys. En relació amb el

funcionament de la borsa, en tot allò no previst en les presents

bases s’estarà al que disposen les Normes generals de

constitució de borses de funcionaris interins del Parlament de

les Illes Balears i, de manera supletòria, el Decret 30/2009, de

22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de

personal funcionari interí al servei de l’Administració de la

comunitat autònoma de les Illes Balears.

Onzena

Disposicions finals i recursos

11.1. Contra la resolució que conté la convocatòria i les bases

d’aquesta es pot interposar un recurs potestatiu de reposició

davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes

comptador a partir de l’endemà de la seva publicació en el

Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, d’acord amb

el que es disposa als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de

26 de novembre, de règim jurídic de les administracions

públiques i del procediment administratiu comú, i a l’article 77

de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes;  o bé es pot

interposar directament un recurs contenciós administratiu

davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, tot

d’acord amb que es disposa als 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 al de la data de la publicació

de la resolució que conté la convocatòria i les presents bases al

Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

11.2. Així mateix, contra les resolucions del tribunal i els actes

de tràmit d’aquest que determinin la impossibilitat de continuar

en el procés selectiu o que puguin produir indefensió, es pot

interposar recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el

termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la data en

la qual s’hagi dictat la corresponent resolució, d’acord amb el

que disposen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992,

del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions

públiques i del procediment administratiu comú. La resolució

del recurs d’alçada esmentat acordat per la Mesa posa fi la via

administrativa.

11.3.  En tot allò no previst a aquestes bases i a l’Estatut de

Personal del Parlament de les Illes Balears, s'estarà al que es
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disposa al Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el

Reglament d'ingrés del personal al servei de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, i al Decret 26/2001, de 16 de

febrer, que modifica l’anterior.

Palma, a 21 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Annex I

Temari per accedir a una plaça de lletrat o lletrada 

del Parlament de les Illes Balears 

per concurs oposició en torn lliure

I

Teoria general del dret

Tema 1

La teoria general de les fonts del dret. Les fonts en

l'ordenament jurídic espanyol: enumeració i ordenació

jeràrquica.

Tema 2

La norma jurídica: concepte, caràcters i estructura. Classes de

normes. L'ordenament jurídic. Els seus valors superiors.

Tema 3

La llei: concepte material i formal. Requisits i classes.

Tema 4

El costum i els principis generals del dret. La jurisprudència: el

seu valor.

Tema 5

Aplicació i interpretació de les normes jurídiques: concepte,

classes, elements i regles. L'equitat. Les llacunes de la llei i

l'analogia.

Tema 6

L'eficàcia de les normes jurídiques. Àmbit territorial, personal

i material. Vigència de les normes; la derogació tàcita. Les

normes de dret transitori. El principi d’irretroactivitat.

Tema 7

La relació jurídica i la institució jurídica. Subjectes de la

relació: la persona, classes de persones i la capacitat.

Tema 8

El dret subjectiu. Situacions jurídiques secundàries. Situacions

jurídiques interines.

Tema 9

L'exercici dels drets subjectius. Bona fe, abús de dret i frau de

llei. La tutela jurídica dels drets. Autotutela i tutela

jurisdiccional.

II

Dret constitucional, estatutari i comunitari

Tema 10

La Constitució Espanyola de 1978. Procés constituent.

Contingut bàsic i principis constitucionals. Els valors superiors.

El procediment de reforma constitucional.

Tema 11

La Constitució com a norma jurídica superior. El bloc de

constitucionalitat.

Tema 12

El sistema de fonts a la Constitució Espanyola (I). La llei.

Relació amb altres normes. La llei estatal i la llei autonòmica.

La reserva de llei.

Tema 13

El sistema de fonts a la Constitució Espanyola (II). Les lleis

orgàniques: naturalesa, relació amb les lleis ordinàries, relació

amb el bloc de constitucionalitat. Les lleis marc, les lleis de

transferència o delegació i les lleis d'harmonització.

Tema 14

El sistema de fonts a la Constitució Espanyola (III). La potestat

legislativa de les comunitats autònomes. L'articulació amb la

legislació estatal: el principi de competència. Límits de la

potestat legislativa autonòmica.

Tema 15

El sistema de fonts a la Constitució Espanyola (IV).

Disposicions del poder executiu amb força de llei. Decrets llei.

Decrets legislatius.

Tema 16

El sistema de fonts a la Constitució Espanyola (V). La potestat

reglamentària. Les altres fonts del dret.

Tema 17

La incidència de l'ordenament jurídic internacional en el

sistema de fonts que estableix la Constitució. Valor de les

normes de dret internacional i supranacional. Els tractats

internacionals: valor i procediment d'aprovació. Els tractats

internacionals en matèria de drets humans. El dret de la Unió

Europea i la Constitució.

Tema 18

Drets fonamentals (I). Concepte i classes. Garanties

normatives. Titularitat. Límits. Eficàcia. Interpretació. Deures.

Tema 19

Drets fonamentals (II). La igualtat. Contingut. Diferenciació

legítima i discriminació. Límit a l'acció dels poders públics.

Tema 20

Drets fonamentals (III). El dret a la tutela judicial efectiva.

Contingut i abast.

Tema 21

Drets fonamentals (IV). Els drets de l'àmbit de la personalitat.

Dret a la vida i a la integritat física i moral. Llibertat religiosa

i de pensament. Honor i pròpia imatge. Intimitat. La llibertat

d'expressió i d'informació. Dret a la llibertat personal i a la

seguretat.
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Tema 22

Drets fonamentals (V). Llibertats públiques. Dret de reunió.

Dret d'associació. Dret de participació.

Tema 23

Drets fonamentals (VI). La llibertat d'ensenyament i el dret a

l'educació. L'autonomia universitària. La llibertat sindical. Dret

a la vaga. Dret de propietat. Llibertat d'empresa.

Tema 24

Drets fonamentals (VII). Suspensió de drets i llibertats: els

estats d'alarma, d'excepció i setge. La suspensió individual de

determinats drets. Garanties.

Tema 25

La Corona. El Rei, la seva posició constitucional. Poders del

Rei. El Rei i el Govern. El Rei i les Corts. El Rei i la política

internacional. Referendament dels actes del Rei, les seves

formes.

Tema 26

Les Corts Generals. Posició constitucional. Característiques

generals de la seva composició, estructura i funcions. El Senat

com a càmera de representació territorial.

Tema 27

Òrgans dependents de les Corts Generals: el Tribunal de

Comptes i el Defensor del Poble.

Tema 28

El Govern (I). Estructura en els diversos règims polítics.

Designació, durada i responsabilitats, amb especial referència

al règim parlamentari espanyol actual. El president o la

presidenta del Govern.

Tema 29

El Govern (II). Les funcions del Govern: la funció de direcció

de la política. La direcció de l'administració civil i militar. La

funció executiva.

Tema 30

L'administració pública. Principis constitucionals informadors.

Òrgans superiors de l'administració civil.

Tema 31

Òrgans perifèrics de l'Administració de l'Estat. Els delegats o

les delegades del Govern a les comunitats autònomes. Els

subdelegats o les subdelegades del Govern. Altres òrgans de

l'administració perifèrica.

Tema 32

L'administració institucional: les corporacions de dret públic i

els organismes autònoms. Les administracions independents.

Tema 33

Òrgans consultius de l'Administració de l'Estat. El Consell

d'Estat.

Tema 34

El Poder Judicial en el constitucionalisme espanyol. El Consell

General del Poder Judicial.

Tema 35

El Tribunal Suprem. Els tribunals superiors de justícia de les

comunitats autònomes. El Ministeri Fiscal.

Tema 36

La justícia constitucional (I). Sistemes de justícia

constitucional. El Tribunal Constitucional espanyol:

antecedents, organització i funcionament.

Tema 37

La justícia constitucional (II). Les sentències del Tribunal

Constitucional. Valor i abast. Els vots particulars. Normes

comunes de procediment en els processos constitucionals.

Tema 38

Els processos constitucionals (I). El control de

constitucionalitat. Recurs d'inconstitucionalitat. Qüestió

d'inconstitucionalitat. La autoqüestió.

Tema 39

Els processos constitucionals (II). Els conflictes de

competències. La impugnació d'actes i resolucions de les

comunitats autònomes. Conflictes entre òrgans constitucionals.

Conflictes en defensa de l'autonomia local.

Tema 40

Els processos constitucionals (III). El recurs d'empara

constitucional. Requisits processals. Tramitació. Suspensió de

l'acte. Contingut de la sentència.

 

Tema 41

El model econòmic en la Constitució.

Tema 42

L'organització territorial de l'Estat espanyol (I). Els estatuts

d'autonomia: naturalesa i tipologia. Principis generals

d'ordenació de les comunitats autònomes. L'organització

política de les comunitats autònomes.

Tema 43

L'organització territorial de l'Estat espanyol (II).

L'Administració local: principis constitucionals. La Llei de

bases de règim local. L'articulació de relacions entre les

administracions territorials.

Tema 44

La distribució de competències entre l'Estat i les comunitats

autònomes. El règim de competències exclusives. Les

competències de desenvolupament legislatiu i les competències

executives.

Tema 45

Relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes. La

coordinació i el control sobre l'activitat de les comunitats

autònomes.

Tema 46

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Continguts bàsics i

principis fonamentals. El procediment de reforma.

Tema 47

El territori i la població com a elements constitucionals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears. La condició política

de ciutadà en Balears. Les llengües oficials.
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Tema 48

El Parlament de les Illes Balears: característiques generals de

la seva composició, estructura i funcions.

Tema 49

El president o la presidenta de la comunitat autònoma de les

Illes Balears: elecció, cessament i funcions.

Tema 50

El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears:

organització i funcions.

Tema 51

L'organització administrativa de la comunitat autònoma de les

Illes Balears.

Tema 52

L'articulació territorial de la comunitat autònoma de les Illes

Balears. Els consells insulars i el règim local a les Illes Balears.

Tema 53

Tipologia de les competències de la comunitat autònoma de les

Illes Balears. Les competències exclusives. Les competències

de desenvolupament legislatiu. Les competències executives.

Tema 54

Les finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

conformement amb l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

Tema 55

La Unió Europea: estructura institucional i organitzativa.

Competències. El Consell. La Comissió. El Parlament Europeu.

El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.

Tema 56

Fonts del dret comunitari: dret originari, dret derivat, dret

complementari i altres fonts. El Tractat de la Unió Europea.

Tema 57

Les comunitats autònomes i el dret comunitari. Participació de

les comunitats autònomes en la formació, l'execució i

l'aplicació del dret comunitari.

Tema 58

Característiques del dret comunitari: aplicabilitat directa i

efecte directe. Primacia. Aplicació del dret comunitari:

participació de les autoritats estatals i subestatals.

III

Dret parlamentari

Tema 59

L'estatut jurídic del Parlament. El reglament parlamentari:

naturalesa jurídica i tipologia. El Reglament del Parlament de

les Illes Balears. Altres fonts escrites del dret parlamentari. El

costum parlamentari i figures afins. La interpretació del dret

parlamentari.

Tema 60

Autonomia financera del Parlament. Aprovació i execució del

seu pressupost. L'autonomia organitzativa i administrativa del

Parlament. Els actes de l'administració parlamentària. Especial

referència al Parlament de les Illes Balears.

Tema 61

L'Estatut jurídic dels parlamentaris. Adquisició, suspensió i

pèrdua de la condició de diputat. Règim d'incompatibilitats.

Drets, deures i prerrogatives parlamentàries. Especial

referència als diputats del Parlament de les Illes Balears.

Tema 62

El mandat parlamentari. La caducitat del mandat parlamentari.

La dissolució del Parlament: formes i efectes. Especial

referència al Parlament de les Illes Balears.

Tema 63

Els òrgans de govern de les cambres parlamentàries. Sistemes

principals. La Presidència del Parlament. La Mesa: la seva

importància i naturalesa; elecció i funcions. La Junta de

Portaveus. Especial referència al Parlament de les Illes Balears.

Tema 64

Els òrgans funcionals de les cambres parlamentàries. El Ple i

les comissions. Classes de comissions. Les ponències. Especial

referència al Parlament de les Illes Balears.

Tema 65

Els grups parlamentaris: naturalesa jurídica. Formació i estatut.

Repercussions en el funcionament de la cambra. Els diputats no

adscrits. Especial referència al Parlament de les Illes Balears.

Tema 66

La constitució del Parlament de les Illes Balears. Legislatura i

períodes de sessions. La Diputació Permanent.

Tema 67

Les sessions i les seves classes al Parlament de les Illes Balears.

Dies i hores hàbils. La convocatòria. L'ordre del dia: elaboració

i significat; les seves modificacions. El quòrum.

Tema 68

El debat parlamentari. Sistemes. L'ús de la paraula;

interrupcions de la Presidència: causes; qüestions que poden

plantejar els grups parlamentaris o els diputats. L'obstrucció

parlamentària. La cortesia parlamentària. Especial referència al

Parlament de les Illes Balears.

Tema 69

Les votacions: el vot i els sistemes de votació. El quòrum de

votació. L'adopció d'acords: majories simples i majories

especials. Els empats. El vot ponderat.

Tema 70

Els documents parlamentaris: requisits i formes de presentació.

El còmput de terminis: pròrroga i reducció. El procediment

d'urgència. La publicitat dels treballs parlamentaris: origen i

significació política. Els mitjans de publicitat parlamentària. El

butlletí oficial i els diaris de sessions. Excepcions al principi de

publicitat. Especial referència al Parlament de les Illes Balears.

Tema 71

La disciplina parlamentària: naturalesa i principis del seu règim

jurídic. La disciplina parlamentària al Parlament de les Illes

Balears: sancions als diputats o a les diputades per

l'incompliment dels seus deures i als oradors o a les oradores

per fets originats durant el desenvolupament dels debats. El

manteniment de l'ordre en el recinte parlamentari.
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Tema 72

Els actes parlamentaris: concepte, classes i naturalesa jurídica.

Els recursos contra els actes parlamentaris: interns, davant el

Tribunal Constitucional i davant els tribunals ordinaris.

Tema 73

El procediment legislatiu al Parlament de les Illes Balears. La

iniciativa legislativa: significació i tipologia. La iniciativa del

Govern de les Illes Balears. La iniciativa legislativa dels

diputats i les diputades i dels grups parlamentaris: requisits i

limitacions. La iniciativa legislativa popular al Parlament de les

Illes Balears. Altres supòsits d'iniciativa legislativa. La presa en

consideració. Retirada de projectes i proposicions de llei.

Tema 74

La tramitació dels textos legislatius al Parlament de les Illes

Balears. Les esmenes, classes i règim jurídic. L'informe de la

ponència. El debat en comissió. El debat en el Ple.

Tema 75

Els procediments legislatius especials al Parlament de les Illes

Balears. L'elaboració de proposicions de llei per a la seva

tramesa al Congrés dels Diputats. Promulgació i publicació de

les lleis.

Tema 76

El control del Parlament de les Illes Balears sobre les

disposicions del Govern amb força de llei.

Tema 77

Els instruments específics de control, direcció política i

informació al Parlament de les Illes Balears (I). La qüestió de

confiança. La moció de censura. El debat general sobre l'acció

política i de govern. Examen i debat de les comunicacions,

programes i plans del Consell de Govern de les Illes Balears.

Tema 78

Els instruments específics de control, direcció política i

informació al Parlament de les Illes Balears (II). Preguntes i

interpelAlacions, mocions i proposicions no de llei. Les

comissions d’investigació. SolAlicituds d'informació, sessions

informatives i compareixences.

Tema 79

Les relacions del Parlament de les Illes Balears amb altres

institucions i entitats. Elecció, designació, proposta i

nomenament de càrrecs públics i autoritats.

Tema 80

L'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears:

aprovació, modificació, naturalesa jurídica i contingut. El

personal del Parlament de les Illes Balears: caràcters bàsics,

règim jurídic, ingrés i cessament; situacions; drets, deures i

incompatibilitats; règim disciplinari.

Tema 81

Els serveis tècnics del Parlament de les Illes Balears:

organització. L'oficial o l'oficiala major. Funcions dels lletrats

del Parlament de les Illes Balears. Les restants dependències i

serveis del Parlament.

IV

Dret electoral

Tema 82

Participació i representació. Els pressupostos teòrics de la

participació ciutadana: democràcia directa i democràcia

indirecta o representativa.

Tema 83

Els partits polítics com a instrument de participació. Funció

constitucional i regulació legal a Espanya. El principi de

democràcia interna. El finançament dels partits.

Tema 84

Els sistemes electorals. Sistemes majoritaris, proporcionals i

mixts. Repercussió del sistema electoral sobre les forces

polítiques.

Tema 85

Fonts del dret electoral. El concepte de règim electoral general

en la llei i en la jurisprudència. El sistema electoral per a les

eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, a les entitats

locals i al Parlament Europeu.

Tema 86

El sistema electoral del Parlament de les Illes Balears.

Configuració legal i estatutària. La Llei 8/1986, de 26 de

novembre, d'eleccions al Parlament de les Illes Balears.

Eleccions als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa.

Tema 87

Capacitat electoral activa. El cens electoral: inscripció i

formació. L'Oficina del Cens Electoral. Capacitat electoral

passiva: causes d'inelegibilitat i incompatibilitat. Especial

referència al Parlament de les Illes Balears.

Tema 88

L'organització electoral. L'administració electoral. Les diferents

juntes electorals. Les meses i seccions electorals. Especial

referència a les eleccions al Parlament de les Illes Balears.

Tema 89

La convocatòria d'eleccions. Les candidatures: classes,

presentació i proclamació. La campanya electoral. La

propaganda: utilització de mitjans de titularitat pública.

Especial referència a les eleccions al Parlament de les Illes

Balears.

Tema 90

La composició de les meses electorals. Apoderats i

interventors. Sobres i paperetes. La votació. L’escrutini a les

meses i l'escrutini general. La proclamació d'electes.

Tema 91

Els comptes i les despeses electorals. Les subvencions

electorals. Els recursos incidentals durant el procés i el

procediment contenciós electoral. Els delictes i les infraccions

electorals.
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V

Teoria política i història constitucional d'Espanya

Tema 92

La idea de nació. La nació com a entitat sociològica i com a

subjecte de la política. Conceptes jurídics i sociològics de la

nació.

Tema 93

L'Estat: origen, concepte, elements i formes.

Tema 94

L'origen de l'estat modern. Les monarquies nacionals. La teoria

política de l'absolutisme. L'aparell estatal sota l'absolutisme.

Tema 95

L'estat liberal. Orígens i evolució històrica. Principis ideològics

i estructurals. Institucions. Els primers textos constitucionals.

Tema 96

L'estat liberal democràtic contemporani. Evolució del

constitucionalisme. L'estat social de dret.

Tema 97

Els principals tipus de règim polític de la tradició liberal

democràtica: el règim presidencial, el règim d'assemblea i el

règim parlamentari.

Tema 98

El socialisme. Teoria política. Els estats socialistes:

constitucionalisme i institucions.

Tema 99

El feixisme. Pensament polític i experiències històriques.

L'autoritarisme en l'actualitat. El racisme i la xenofòbia.

Tema 100

L'estructura de l'estat. Estats unitaris i estats federals. La teoria

de l'estat-nació. L'estat confederal. L'estat federal. L'estat

regional. L'estat de les autonomies.

Tema 101

Les institucions de democràcia directa. Les diverses modalitats

de referèndum. El plebiscit. Altres institucions de democràcia

directa o semidirecta.

Tema 102

Els orígens de l'estat liberal a Espanya. L'Estatut de Baiona de

1808. La Constitució de 1812. L'Estatut Reial de 1834. La

Constitució de 1837.

Tema 103

El període moderat. La Constitució de 1845. El projecte

constitucional de 1856.

Tema 104

El període progressista. La Constitució de 1869. El projecte de

constitució republicà i federal de 1873.

Tema 105

La Restauració. La Constitució de 1876.

Tema 106

La Segona República. La Constitució de 1931.

Tema 107

El període de 1939-1975. Les lleis fonamentals.

VI

Dret administratiu

Tema 108

El principi de legalitat de l'Administració. Potestats reglades i

discrecionals: discrecionalitat i conceptes jurídics

indeterminats. El control de la discrecionalitat administrativa:

tècniques  de control. El principi d'autotutela: la supremacia

posicional de l'administració pública. L’autotutela

administrativa: característiques i manifestacions.

Tema 109

La relació jurídica. El ciutadà o la ciutadana com a titular de

drets davant l'administració. Els drets públics subjectius. Els

interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar.

Tema 110

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu

comú de les administracions públiques. Concepte, àmbit

d’aplicació i principis generals.

Tema 111

La llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector

públic. Concepte, àmbit d’aplicació i principis generals.

Tema 112

L'Administració pública i el dret. El dret administratiu:

concepte i característiques. L'organització administrativa:

concepte, principis i sistemes d'organització. L'organització

administrativa i el dret. La potestat organitzadora. Els òrgans

administratius: concepte i elements. Naturalesa jurídica de la

relació entre el titular de l'òrgan i l'administració. Classes

d'òrgans administratius. Règim jurídic: la creació d'òrgans

administratius i els òrgans colAlegiats.

Tema 113

La competència administrativa: concepte i naturalesa jurídica.

Classes de competència. Les tècniques d'alteració de l'exercici

de la competència: la delegació, l'avocació, els encàrrecs de

gestió, la delegació de signatura i la suplència. Decisions sobre

competència.

Tema 114

Funcionament electrònic del sector públic. La seu electrònica.

Portal d’Internet. Sistemes d’identificació de les

administracions públiques. L’actuació administrativa

automatitzada. Els sistemes de signatura per a l’actuació

administrativa automatitzada. La signatura electrònica del

personal al servei de les administracions públiques. La

interoperabilitat de la signatura electrònica i l’arxiu electrònic

de documents.

Tema 115

Els convenis: definició i tipus. Requisits de validesa i eficàcia

dels convenis. Contingut i efectes de la resolució dels convenis.

Tema 116

Les relacions interadministratives. Principis generals. La

colAlaboració, la cooperació i les relacions electròniques entre

les administracions.   
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Tema 117

L'acte administratiu. Concepte i naturalesa jurídica. Classes

d'actes administratius. Requisits dels actes administratius.

Eficàcia dels actes administratius: la notificació i la publicació.

La nulAlitat i anulAlabilitat.

Tema 118

El procediment administratiu (I). Concepte i finalitat. La

regulació del procediment administratiu en el dret espanyol.

Principis inspiradors del procediment administratiu. Els drets

dels ciutadans en el procediment. Els interessats en el

procediment: concepte, capacitat d’obrar, persona interessada

i representació. La identificació i la signatura de les persones

interessades en el procediment.

Tema 119

El procediment administratiu (II). Els terminis administratius:

regulació i jurisprudència. L'estructura del procediment

administratiu i les seves fases. Normes generals d’actuació.

L’obligació de resoldre. El silenci administratiu: concepte i

classes. Termes i terminis.

Tema 120

El procediment administratiu comú (III). Les garanties del

procediment. La iniciació, totes les especialitats. L’ordenació

del procediment. La instrucció: la prova, els informes i la

participació dels interessats. La finalització del procediment:

terminació, resolució i caducitat. L’execució

Tema 121

La revisió dels actes administratius. La revisió d'ofici dels actes

nuls. La declaració de lesivitat d'actes anulAlables. Suspensió

dels actes objecte de revisió. La revocació. La rectificació dels

errors. Límits a la revisió.

Tema 122

Els procediments especials: plantejament. El procediment per

a l'elaboració de disposicions de caràcter general.

Reclamacions prèvies a l'exercici de les accions civils i

laborals. Especial referència a la comunitat autònoma de les

Illes Balears.

Tema 123

L'expropiació forçosa: concepte, fonament i naturalesa jurídica.

Elements de l'expropiació forçosa: subjecte, objecte, contingut

i causa. El procediment d'expropiació: el procediment general

o ordinari i les seves fases. El procediment d'urgència.

Tema 124

La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques:

els principis i requisits de la responsabilitat patrimonial.

L'efectivitat de la responsabilitat patrimonial: la indemnització

i el procediment de responsabilitat. L'acció de repetició.

Tema 125

La potestat sancionadora de l'administració i el procediment

administratiu sancionador: plantejament. Les sancions

administratives: concepte i classes. Els principis de la potestat

sancionadora. El procediment administratiu sancionador:

principis i estructura del procediment sancionador.

Tema 126

Els recursos administratius: concepte i naturalesa jurídica.

Classes de recursos i regulació positiva. Requisits subjectius i

objectius. El procediment administratiu en via de recurs:

especialitats. El recurs d'alçada. El recurs potestatiu de

reposició. El recurs extraordinari de revisió. Els procediments

alternatius d'impugnació.

Tema 127

Els contractes administratius (I). La legislació de contractes del

sector públic. La normativa de contractes de la comunitat

autònoma de les Illes Balears: àmbit d'aplicació, estructura i

contingut bàsic. Contractes administratius: concepte i

característiques. Naturalesa jurídica. Classes de contractes de

les administracions públiques.

Tema 128

Els contractes administratius (II). Elements dels contractes

administratius: subjecte, objecte, causa. La forma dels

contractes administratius: el procediment administratiu de

contractació i les seves fases. L'adjudicació del contracte:

procediments d'adjudicació i formes d'elecció del contractista.

Comunicació, formalització i publicació. Especialitats formals

relatives als diferents contractes. La doctrina dels actes

separables. La invalidesa dels contractes: causes.

Tema 129

Els contractes administratius (III). El contingut dels contractes

administratius: drets i deures de les parts. Les garanties del

compliment contractual. Les prerrogatives de l'administració i

les garanties del contractista. L'extinció dels contractes

administratius: compliment i resolució. L'execució en sentit

impropi: la cessió del contracte i la subcontractació.

Tema 130

El patrimoni de les administracions públiques: concepte i

classes. El domini públic: concepte i naturalesa jurídica.

Elements: subjecte, objecte i fi. Inici i cessament de la

demanialitat: afectació, desafectació i mutacions demanials. Ús

i utilització del domini públic: autoritzacions i concessions

demanials i reserves demanials. Els béns patrimonials: concepte

i règim jurídic. La protecció i la defensa del patrimoni de les

administracions públiques.

Tema 131

Les formes de l'acció administrativa. El foment: concepte i

evolució històrica. Manifestacions de l'activitat administrativa

de foment. La subvenció. La policia: concepte i evolució

històrica. Principis de l'activitat administrativa de limitació.

Manifestacions. L'activitat administrativa de servei públic.

Evolució històrica. Concepte i classes de serveis públics. Les

formes de gestió dels serveis públics: la gestió directa, indirecta

i mixta. La concessió: concepte i classes. Contingut i extinció

de la concessió.

Tema 132

Les administracions públiques i la societat de la informació.

L’administració electrònica: fonaments i principis. El règim

jurídic de l’administració electrònica: regulació estatal i

normativa autonòmica. El model d’administració electrònica de

les Illes Balears.
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Tema 133

La protecció de dades de caràcter personal a les

administracions públiques. La regulació de la protecció de

dades personals. Les dades personals a les administracions

públiques.

Tema 134

Dret i govern obert. El bon govern, transparència i participació.

La regulació dels principis i dret de transparència, la bona

administració i la participació: normativa estatal i autonòmica.

Tema 135

La informació pública a Internet: regulació estatal i

autonòmica. La responsabilitat per l’activitat informativa de les

administracions públiques. La reutilització de la informació del

sector públic.

VII

Dret financer

Tema 136

L'activitat financera dels ens públics. El dret financer.

Interpretació i aplicació del dret financer. Els principis

constitucionals de l'activitat financera. El poder financer a

Espanya: titulars.

Tema 137

L'objecte de l'activitat financera (I). Els ingressos públics:

concepte i classes. Els ingressos tributaris: concepte, classes i

estructura general. Els ingressos patrimonials. Els ingressos

crediticis. Els ingressos monopolístics.

Tema 138

L'objecte de l'activitat financera (II). Les despeses públiques:

aspectes històrics i econòmics. Concepte, classes i règim jurídic

de les despeses públiques.

Tema 139

L'obligació tributària (I). Relació jurídica i obligació tributària.

Naixement de l'obligació tributària. El fet imposable. La causa

de l'obligació tributària.

Tema 140

L'obligació tributària (II). Els subjectes de l'obligació tributària.

Els elements quantitatius: base imposable i els tipus de

gravamen. L'estructura de l'obligació tributària: crèdit i deute

tributari. L'extinció de l'obligació tributària.

Tema 141

El procediment tributari. La liquidació tributària. La inspecció

tributària. La recaptació tributària. Infraccions i sancions

tributàries. Les reclamacions econòmicoadministratives: òrgans

competents, actes impugnables, procediment i recursos.

Tema 142

El pressupost. Concepte i naturalesa jurídica. Els principis

inspiradors. Tècniques d'elaboració. El règim pressupostari

espanyol. La Llei general pressupostària. Estructura dels

pressupostos de l'Estat. La seva elaboració.

Tema 143

Els pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Normativa. Contingut i estructura. Procediment d'elaboració.

Modificació, execució i liquidació. El pressupost del Parlament

de les Illes Balears.

Tema 144

El control de l'activitat financera de l'Administració de la

comunitat autònoma de les Illes Balears. Classes. El control

intern. El control parlamentari. El control de la Sindicatura de

Comptes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Tema 145

La Sindicatura de Comptes de la comunitat autònoma de les

Illes Balears. Anàlisi de la seva llei reguladora. Relacions amb

el Tribunal de Comptes.

Tema 146

El règim financer de les comunitats autònomes. Els recursos de

les comunitats autònomes. Tributs propis. Tributs cedits.

Assignacions anivelladores de serveis fonamentals i Fons de

Compensació Interterritorial. Ingressos patrimonials i de dret

privat. Ingressos crediticis. Altres ingressos. Els recursos de la

comunitat autònoma de les Illes Balears.

Tema 147

Autonomia financera de les comunitats autònomes. Concepte

i abast. Principis relativitzadors de l'autonomia financera. El

principi de coordinació. El principi de solidaritat. La LOFCA.

VIII

Dret civil

Tema 148

Dret civil: concepte i contingut. La formació del dret civil a

Espanya. El Codi Civil i legislació complementària.

Tema 149

Drets civils especials a Espanya. La Compilació de Dret Civil

de les Illes Balears.

Tema 150

La persona física. Començament i fi de la personalitat.

Capacitat jurídica i d'obrar de la persona. L'estat civil. El

Registre Civil.

Tema 151

La nacionalitat de les persones físiques: adquisició, modificació

i pèrdua.

Tema 152

Les persones jurídiques. Classes de persones jurídiques. El

domicili i la nacionalitat de les persones jurídiques. Capacitat

de les persones jurídiques. Modificació i extinció. Les

associacions i les fundacions. La representació.

Tema 153

El dret de propietat privada i el seu reconeixement a la

Constitució Espanyola. Funció social i delimitació del seu

contingut. Garanties constitucionals d'aquest dret. L'acció

reivindicatòria.
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Tema 154

Maneres d'adquirir la propietat. El títol i la manera. L'ocupació.

Tema 155

La comunitat de béns. Sistemes i règim legal. La propietat

horitzontal.

Tema 156

La possessió: concepte, naturalesa i classes. Adquisició,

conservació i pèrdua.

Tema 157

Els drets reals sobre coses alienes: drets reals de gaudi. Els

drets reals de garantia.

Tema 158

Les relacions obligatòries. Fonts de les obligacions. Causes

d'extinció de les obligacions.

Tema 159

El contracte. Classes de contractes. Formes dels contractes.

Perfecció i consumació. Interpretació.

Tema 160

La compravenda. La seva perfecció. Obligacions del venedor

i del comprador. Els retractes.

Tema 161

El matrimoni: concepte, classes i naturalesa. Les parelles

estables. Règims econòmics matrimonials. Especial referència

al règim de separació de béns.

Tema 162

La successió mortis causa. Concepte, fonament i classes.

L'herència: concepte i diferències amb el legatari. El dret

hereditari: concepte i elements. Situacions en què pot trobar-se

l'herència.

Tema 163

La successió testamentària. Concepte i fonament. El testament:

noció i caràcters. Classes de testament. Capacitat per testar.

Capacitat, prohibicions o indignitat per succeir.

Tema 164

La institució de l'hereu en el dret civil balear. El desheretament.

Tema 165

La successió forçosa. Concepte i naturalesa de la legítima.

Sistema vigent en el Codi Civil espanyol. Regles generals sobre

la individualitat i la fixació de la legítima.

Tema 166

La successió intestada: concepte, naturalesa, caràcters i

fonaments. Sistemes del Codi Civil. Ordre general de crides a

la successió intestada del dret comú i el dret de representació.

Tema 167

La successió contractual. Pactes successoris: concepte.

Fonament i crítica d'aquesta institució. Varietats dels pactes

successoris. Especial referència a la Compilació de Dret civil

de les Illes Balears.

IX

Dret processal

Tema 168

El Poder Judicial i l’exercici de la potestat jurisdiccional:

fonament constitucional. Estructura de la Llei Orgànica del

Poder Judicial. La jurisdicció: extensió i límits. Els conflictes

de jurisdicció i les qüestions de competència. La planta i

l’organització territorial judicial. Competències de les

comunitats autònomes relacionades amb l’Administració de

Justícia.

Tema 169

Els principis processals continguts a la Constitució i a la Llei

Orgànica del Poder Judicial. El dret a la tutela judicial efectiva.

Els actes de comunicació a les parts: especialment els actes de

comunicació a les administracions públiques. Examen

representació i defensa de les administracions públiques,

autoritats i empleats públics. Responsabilitat patrimonial de

l’Administració de Justícia.

Tema 170

L'ordre jurisdiccional civil. Concepte i àmbit de la jurisdicció.

Els òrgans jurisdiccionals individuals i colAlegiats. La seva

competència. Caràcters generals del procediment civil. Idea

dels diferents procediments.

Tema 171

L'ordre jurisdiccional penal. Concepte i àmbit de la jurisdicció.

Els òrgans jurisdiccionals individuals i colAlegiats, la seva

competència. Caràcters generals del procediment penal. Idea

dels diferents procediments.

Tema 172

Concepte d’administració pública a efectes del recurs

contenciós administratiu. Qüestions a les quals s’estén el

coneixement d’aquest ordre jurisdiccional i qüestions que en

queden excloses. Els òrgans de la jurisdicció contenciosa

administrativa. Les regles de competència d’aquests òrgans.

Tema 173

Les parts: capacitat, legitimació i representació i defensa.

Especial referència al Parlament de les Illes Balears. Activitat

administrativa impugnable; exclusions legals. Pretensions de

les parts. Acumulació i quantia del recurs.

Tema 174

El procediment contenciós administratiu (I). Terminis.

Procediment en primera o única instància. Diligències

preliminars. Interposició del recurs contenciós administratiu. El

recurs de lesivitat.

Tema 175

El procediment contenciós administratiu (II). L’admissió del

recurs. Tràmits. Demanda i contestació. Aportació de

documents. AlAlegacions prèvies. Prova. Vista i conclusions. La

sentència. La qüestió d’ilAlegalitat.

Tema 176

El procediment contenciós administratiu (III). Recursos contra

providències i actuacions. Recurs d’apelAlació. Resolucions

contra les quals procedeix i motius del recurs. Procediment.

Contingut i efectes de la sentència.
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Tema 177

El procediment contenciós administratiu (IV). Procediment

abreujat. Procediment contenciós electoral.

Tema 178

El procediment contenciós administratiu (V). Recurs de

cassació. Motius del recurs. Procediment. Contingut i efectes

de la sentència. Recursos de cassació en interès de la llei.

Recurs de revisió.

X

Altres branques del dret

Tema 179

Concepte i contingut del dret mercantil. Les fonts del dret

mercantil. El Codi de Comerç i la legislació complementària.

Els actes de comerç.

Tema 180

L'empresa mercantil: concepte, naturalesa i elements. La

publicitat en el dret mercantil. El comerciant individual. La

societat mercantil: concepte, classes i notes fonamentals del seu

règim jurídic.

Tema 181

El dret del treball: evolució històrica, concepte i contingut. Les

notes configuradores del treball objecte del dret del treball. Les

fonts del dret del treball.

Tema 182

El contracte de treball: concepte, caràcters, naturalesa i classes.

Les parts. El contingut. L'extinció del contracte de treball.

Tema 183

Les relacions colAlectives laborals. Els sindicats. Les

associacions empresarials. Representació i participació dels

treballadors en l'empresa. Els conflictes colAlectius i sistemes de

solució.

Tema 184

La Seguretat Social: formació històrica, caràcters generals i

estructura del sistema espanyol. La gestió de la Seguretat

Social. L'acció protectora, contingències cobertes. Els règims

especials de la Seguretat Social.

Tema 185

El delicte. Concepte. Classificació dels delictes. Teoria jurídica

del delicte: tipicitat; antijuricitat; culpabilitat i imputabilitat.

Tema 186

La pena. Concepte i classes. Regles d'aplicació. Concursos de

delictes. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat

penal: eximents, atenuants i agreujants. Especial referència a la

inhabilitació.

Tema 187

Delictes dels funcionaris públics en l'exercici dels seus càrrecs.

Concepte d'autoritat i funcionari públic a efectes penals.

Prevaricació. Suborn, malversació de cabals públics, tràfic

d'influències, infidelitat en la custòdia de documents i violació

de secrets.

Tema 188

Delictes contra les institucions de l'Estat i la divisió de poders.

Tema 189

Delictes relatius a l'ordenació territorial i l'urbanisme, la

protecció del patrimoni històric i el medi ambient.

Annex II

Model d’instància

Dades personals

Nom i llinatges

Data de naixement

DNI

Domicili

Municipi

Província

Codi postal

Telèfon

Correu electrònic

Declara

1. Reunir totes les condicions requerides a la base segona de la

convocatòria publicada al BOPIB núm. -- de data --- per

proveir una plaça vacant de lletrat o lletrada del cos de lletrats

del Parlament de les Illes Balears, per concurs oposició, en torn

lliure.

2. Adjuntar, mitjançant còpia compulsada, els certificats, els

títols i els documents corresponents per participar a  la fase de

concurs de la present convocatòria.

3. Adjuntar, mitjançant còpia compulsada, el títol de la

llicenciatura o del grau establert a la base segona punt cinc de

la present convocatòria.

4. En relació amb els coneixements de català (marcau amb una

X la casella corresponent):

- Adjuntar còpia compulsada del certificat C1 o

equivalent que acredita el meu nivell de català 

- No adjuntar còpia compulsada del certificat C1 o

equivalent que acredita el meu nivell de català, per no

posseir-lo

5. En relació amb els coneixements de castellà (marcau amb

una X la casella corresponent):

- Adjuntar el corresponent títol o certificació homologat

- No estar en possessió de títol o certificació homologat

6. Adjuntar còpia compulsada del meu DNI o document

equivalent (per a aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat

espanyola).
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SolAlicita

Ser admès o admesa a les corresponents proves selectives.

____________ , ___ de ___________ del 20___

Signatura 

Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les Illes Balears

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 51, de 17 de juny

de 2016.

-  Pàg. 2451 i 2467. Compareixences, apartat D)

On diu: RGE núm. 3010/16

Hi ha de dir: RGE núm. 9014/16
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