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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 1720/00, de quatre diputats membres de la

Comissió de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Turisme.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 d'abril del 2000, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que sol•licita la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant la Comissió  de
Turisme, per tal d'informar sobre el viatge del conseller de
Turisme a Mèxic i Estats Units.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 1721/00, de quatre diputats membres de la

Comissió d'Assumptes Socials, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Benestar Social.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 d'abril del 2000, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que sol•licita la compareixença de
l'Hble. Sra. Consellera de Benestar Social, davant la
Comissió  d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre el
viatge de la consellera de Benestar Social a Centre Amèrica.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució de Presidència mitjançant la qual es regula la

compareixença del senador en representació de les Illes
Balears davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
generals.

Atès que s'ha sol•licitat per part del Senador en
representació de les Illes Balears de comparèixer davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per informar
sobre la seva activitat en el Senat.

Atesa la sol•licitud formulada per la presidenta de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, en nom de la
mesa d'aquesta, en el sentit que la Presidència de la Cambra
dicti una resolució que reguli la compareixença dels
representants de les Illes Balears a les Corts Generals de l'estat
Espanyol.

Atès l'establert per l'article 28 de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears, que regula el criteri a seguir per a la designació
del Senador, en representació de la comunitat autònoma, les
causes del seu cessament, la limitació a la facultat de
designació, una vegada feta per primera vegada, i la
permanència durant tota la legislatura del Parlament, no obstant
la extinció del Senat.

Atès l'establert pel Reglament del Parlament, en els articles
181 i següents, que desenvolupen l'article 28 de l'Estatut i
estableixen el procediment per a aquesta designació, així com
l'article 66 del mateix Reglament, que preveu la possibilitat que
els representants de les Illes Balears a les Corts Generals de
l'estat Espanyol assisteixin a les sessions del Ple i de les
comissions que no tenguin caràcter secret.

Atès el que estableix l'article 43 del Reglament del Parlament,
segons el qual les comissions poden recaptar l'assistència
d'autoritats i funcionaris públics pertanyents a les institucions
de la comunitat autònoma, així com d'altres persones.

Considerant que, si es pot sol•licitar la presència d'autoritats
per comparèixer davant les comissions, amb més motiu es
podria celebrar sessió si aquestes autoritats són les que
sol•liciten la compareixença i presenten la documentació
pertinent, que hauria de ser tramesa als Grups Parlamentaris per
tal que restassin assabentats de l'objecte de la sessió.

Atès que l'assistència del Senador designat en
representació de la Comunitat Autònoma a sessions dels
òrgans del Parlament és prevista en el Reglament, però no n'és
reglamentàriament prevista la possibilitat d'intervenció
d'aquests en les sessions esmentades ni la compareixença
davant comissió per realitzar-hi sessió informativa.

Atès que tampoc no preveu el Reglament del
Parlament cap regulació expressa que impedeixi la realització de
sessions informatives en comissió en les quals comparegui el
Senador en representació de les Illes Balears.

Aquesta Presidència, en ús de les atribucions que té
conferides, conformement amb l'establert per l'article 31.2 del
Reglament de la cambra, recaptat el parer favorable de la Mesa
i la Junta de Portaveus, dicta la següent

RESOLUCIÓ

Si el Senador en representació de la comunitat autònoma tramet
al Parlament un informe de la seva activitat, amb la sol•licitud de

pjimenez
Resaltado
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comparèixer davant la comissió competent per realitzar-ne
sessió informativa, i una vegada aquest informe hagi estat
incorporat a l'Ordre del Dia de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, se'n desenvoluparà la tramitació pel
procediment següent:

1- Exposició o presentació per part del Senador del document
objecte de debat.

2- Intervenció d'un representant de cada grup parlamentari per
un temps de deu minuts per formular preguntes o observacions.

3- Rèplica del Senador, qui podrà contestar conjuntament o
separadament a cada un dels intervinents.

4- Contrarèplica dels representants dels grups parlamentaris,
sense possibilitat de presentar propostes de resolució.

5- Tancament del debat, concloses les intervencions
esmentades.

La documentació presentada pel Senador, que pot donar
lloc al debat previst a la present resolució, es trametrà als Grups
Parlamentaris d'acord amb l'establert per l'article 69 del
Reglament del Parlament..

A la seu del Parlament, a 27 de març del 2000.
El President:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a convocatòria per a cobrir mitjançant concurs

de mèrits la plaça d'auxiliar administratiu de Transcripcions
del Parlament de les Illes Balears.

El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'acord adoptat per la Mesa a la reunió de dia 12
d'abril del 2000, i a l'empara del que s'estableix als articles 2.3,
17.e i 57.1 de la Llei 2/1989 de 22 de Febrer, de la Funció Pública
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convoca
concurs de mèrits per cobrir la plaça vacant a la plantilla del
Parlament de les Illes Balears de transcriptor pertanyent al cos
d'auxiliars administratius i adscrit al servei de Transcripcions,
d'acord amb les següents:

BASES

Primera. Objecte de la convocatòria.

L'objecte d'aquesta convocatòria és el proveïment de la
plaça que actualment a la relació de llocs de treball resta vacant
i està dotada pressupostàriament, que a continuació es detalla:

Plaça: Transcriptor.
Cos: Auxiliar Administratiu.
Grup: D.
Nivell: 16.
Complement Específic: 1.081.356 pta anuals.

Segona. Forma de proveïment i requisits.

2.1. El proveïment es realitzarà pel procediment de concurs
de mèrits.

2.2. Podran participar-hi tots els funcionaris del Parlament
de les Illes Balears del cos d'auxiliars administratius que es
trobin en qualsevol situació administrativa, excepte la de
suspensió ferma, i amb una antiguitat d'almenys 1 any a les
places que ocupen actualment.

2.3. En relació als funcionaris que es trobin en situació
administrativa distinta a la de servei actiu, i que vulguin
participar en aquest concurs, s'estarà al que es disposa al
Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Decret 33/1994, de 28
de març) i al Decret 122/1997, de 3 d'octubre de la Conselleria de
la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, pel qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem
de mèrits i les comissions tècniques de valoració del concurs
per al proveïment de diversos llocs de treball de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tercera. Concurs de mèrits.

3.1. El barem de mèrits d'aplicació del concurs és el que
figura a l'annex I de les presents bases.

3.2. Per poder obtenir la plaça serà necessària una
puntuació mínima de 2'90 punts en relació als diplomes,
certificats i altres documents, que acreditin els coneixements de
la llengua catalana i de 2'5 punts en relació amb la resta de
mèrits.

3.3. En cas d'igualtat en la puntuació total dels mèrits, per
dirimir-la s'acudirà a la puntuació atorgada conjuntament als
mèrits de necessària consideració i, en cas de persistir la
igualtat, s'atorgarà la plaça al funcionari amb major antiguitat al
Parlament de les Illes Balears, i si encara persisteix, al funcionari
amb major antiguitat a altres administracions públiques.

Quarta. Instàncies i documentació.

4.1. Les instàncies, d'acord al model que figura a l'annex II,
s'hauran de presentar al registre de l'Oficialia Major de la
Cambra.

4.2. El termini per presentar les instàncies serà de 15 dies
hàbils comptadors des del següent al dia en què es publiqui
aquesta convocatòria al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.

4.3. La documentació a presentar serà la següent:

4.3.1. Instància sol•licitant participar al concurs.
4.3.2. Certificacions dels mèrits al•legats.
4.3.3. Certificacions dels mèrits específics en relació amb el

lloc de treball.
4.3.4. Certificació acreditativa de la seva condició de

funcionari de carrera del Parlament de les Illes Balears, del cos
d'auxiliars administratius; i de la seva situació administrativa.


