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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

1.- Disposicions generals

CONSELLERIA D’INTERIOR

Núm. 1794
Decret 6/2001, de 26 de gener, pel qual s’incorpora a les retribucions
dels empleats públics, el complement fixat al Decret 72/2000, de
14 d’abril, i es modifica l’article 3 del Decret  71/1999, d´11 de
juny.

Mitjançant el Decret 72/2000, de 14 d’abril,  (BOIB núm. 52, de 25 d’abril
de 2000),  es va constituir un fons per a la millora de la prestació dels serveis
públics, en compliment del que es preveu en  el punt tercer de l’Acord signat a
la Mesa General de Negociació el dia 3 de març de 2000 i aprovat per Consell de
Govern amb data de 10 de març de 2000.

Durant l’any 2000, aquest fons s’ha aplicat a tot el personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma Illes Balears, que complia amb els
requisits exigits a l’esmentat Decret 72/2000. La quantia anual d’aquest
complement es va fixar en 50.000 pessetes per a l’any 2000, i es va abonar en
concepte de “complement personal transitori, Decret 72 /2000”.

L’article 4 de l’esmentat Decret disposa que aquestes quantitats
s’incorporaran, a l’efecte de consolidació, a les retribucions dels empleats
públics de l’any 2001 en el concepte retributiu que resulti pertinent, d’acord amb
els sistemes retributius dels diferents col·lectius compresos dins l’àmbit d’aplicació
d’aquest Decret. A aquest efecte, intervindran les meses sectorials de negociació,
cada una en el seu àmbit. Pel que fa al personal laboral i a l’efecte de la
consolidació de les quantitats provinents del fons, s’incorporaran a la massa
salarial de l’any 2001 i s’aplicarà als conceptes retributius pertinents mitjançant
la intervenció de la comissió paritària del conveni.

En data 29 de setembre de 2000, la Mesa General de Negociació del Govern
de les Illes Balears, va acordar, pel que fa al personal funcionari de serveis
generals de l’Administració,  incorporar la quantia d’aquest fons dins el concepte
retributiu “ complement específic”. En idèntic sentit, es va adoptar l’acord de la
Mesa Sectorial de Sanitat per al personal funcionari sanitari en data 11 d’octubre
de 2000.

Així mateix i pel que fa als funcionaris docents, la seva negociació es va
dur a terme a l’àmbit de la Mesa Sectorial d’Educació.

Pel que fa al personal laboral al servei de l’Administració autonòmica, per
Acord de la Comissió  Paritària de data  15 de setembre de 2000, es va decidir
incloure la quantia d’aquest fons en el concepte “de complement d’insularitat”.

Per altra banda i a l’efecte de donar coherència a les retribucions a percebre
pels funcionaris interins al servei de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears es considera oportú procedir a modificar  l’article 3 del Decret
71/1999, d´11 de juny, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al
servei de la CAIB.

Per tot això, un cop emès l’informe preceptiu de la Comissió de Personal
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i a proposta del conseller d’Interior
i del conseller d’Hisenda i Pressuposts, i havent-ho considerat el Consell de
Govern a la sessió de 26 de gener de 2001,

D E C R E T

Article 1
 Incorporar la quantia del fons per a la prestació dels serveis públics,

incrementada en el percentatge que sigui d’aplicació en matèria de retribucions
al personal al servei de l’Administració de la CAIB, a l’efecte de consolidació,
a les retribucions dels empleats públics de l’any 2001,  en els següents conceptes
retributius:

- Personal funcionari de serveis generals i sanitari de l’Administració del
Govern de les Illes Balears: la incorporació es produirà en el concepte retributiu
“ complement específic”.

-  Personal funcionari docent al servei de l’Administració del Govern de
les Illes Balears: la incorporació es produirà en el concepte retributiu “  a compte
complement específic”.

- Personal laboral al servei de l’Administració del Govern de les Illes
Balears: la incorporació es produirà en el concepte “complement d’insularitat”.

Article 2
 L’article 3 del Decret  71/1999, d´11 de juny, pel qual es regula el règim

retributiu dels funcionaris al servei de la CAIB passa a tenir la redacció següent:

“L’article 8 del Decret 85/1990, referit a funcionaris interins passarà a tenir
la redacció següent: Les retribucions dels funcionaris interins consistiran en el
100% de les retribucions, excloent-ne els triennis, corresponents al grup on

s’inclogui el cos o l’escala en què ocupin vacant i el 100% de les retribucions
complementàries que corresponguin al lloc de treball que compleixin”.

Disposició derogatòria
 Queden derogades les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin a

aquest Decret.

Disposició final primera
S’autoritza els consellers d’Interior i d’Hisenda i Pressuposts perquè

dictin, si n’és el cas, les normes corresponents de desplegament d’aquest Decret.

Disposició final segona
Aquest Decret començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 26 de gener de 2001

EL PRESIDENT,
Francesc Antich Oliver

El conseller d’Interior
Josep Maria Costa i Serra
El conseller d’Hisenda i Pressuposts
Juan Mesquida Ferrando

— o —-

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT

Núm. 1795
Decret 9/2001, de 26 de gener, pel qual s’accepta la dimissió de la
Sra.  Joana Coloma Busquets Huguet, com a secretària general
tècnica de la Conselleria de Medi Ambient

L’article 18.2 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atribueix al
Govern la competència per nomenar i separar els alts càrrecs de l’Administració.

Atès això, i vista la dimissió formulada de la Sra. Joana Coloma Busquets
Huguet, el 20 de desembre de 2000, com a secretària general tècnica de la
Conselleria de Medi Ambient,  a proposta de la consellera de Medi Ambient, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 26 de gener de 2001,

D E C R E T

Article únic
Acceptar la dimissió de la Sra. Joana Coloma Busquets Huguet com a

secretària general tècnica de la Conselleria de Medi Ambient, amb efectes de 31
de gener de 2001, agraint-li els serveis prestats.

Disposició final

 Aquest Decret entrarà en vigor el dia 31 de gener de 2001.

Palma, 26 de gener de 2001

EL PRESIDENT,
Francesc Antich i Oliver

La consellera de Medi Ambient
    Margalida Rosselló Pons

— o —-

Núm. 1797
Decret 10/2001, de 26 de gener, pel qual es nomena la Sra. Joana
Aina Campomar Orell, secretària general tècnica de la Conselleria
de Medi Ambient

L’article 18.2 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, disposa que és
competència del Govern el nomenament i la separació dels alts càrrecs de
l’Administració.

Per tot això, a proposta de la consellera de Medi Ambient, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 26 de gener de 2001,
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D E C R E T

Article únic
 Nomenar la Sra. Joana Aina Campomar Orell, secretària general tècnica

de la Conselleria de Medi Ambient, amb efectes del dia 1 de febrer de 2001.

Disposició final
El present Decret entrarà en vigor el dia 1 de febrer de 2001.

Palma, 26 de gener de 2001

EL PRESIDENT,
Francesc Antich i Oliver

La consellera de Medi Ambient
   Margalida Rosselló Pons

— o —-

CONSELLERIA D’INTERIOR

Núm. 1796
Decret 7/2001, de 26 de gener, pel qual s’accepta la dimissió del
Sr. Manuel Quadreny Cortés, com a secretari general tècnic de la
Conselleria d’Interior.

L’article 18.2 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atribueix al
Govern la competència per nomenar i separar els alts càrrecs de l’Administració.

Atès això, i vista la dimissió formulada del Sr. Manuel Quadreny Cortés el
dia 24 de gener de 2001, com a secretari general tècnic de la Conselleria d’Interior
a proposta del conseller d’Interior, i havent-ho considerat el Consell de Govern
en la sessió del dia 26 de gener, de 2001.

DECRET

Article únic.-
 Acceptar la dimissió del Sr. Manuel Quadreny Cortés com a secretari

general tècnic de la conselleria d’Interior, agraint-li els serveis prestats.

Disposició final:
 Aquest Decret entrarà en vigor el dia 31 de gener de 2001.

Palma, 26 de gener de 2001

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

El conseller d’Interior
Josep Maria Costa i Serra

— o —-

Núm. 1798
Decret 8/2001, de 26 de gener, pel qual es nomena la Sra. María
Begoña Morey Aguirre, com a secretària general tècnica de la
Conselleria d’Interior.

L’article 18.2 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atribueix al
Govern la competència per nomenar i separar els alts càrrecs de l’Administració.

Atès això, a proposta del conseller d’Interior, i havent-ho considerat el
Consell de Govern a la sessió de 26 de gener de 2001,

DECRET

Article únic.-
 Es nomena la Sra. María Begoña Morey Aguirre secretària general tècnica

de la conselleria d’Interior.

Disposició final.-
 Aquest Decret entrarà en vigor el dia 1 de febrer de 2001.

Palma, 26 de gener de 2001

EL PRESIDENT,
Francesc Antich i Oliver

El conseller d’Interior
Josep Maria Costa i Serra

— o —-

3.- D’altres disposicions

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Núm. 1710
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de les Illes Balears, de
dia 25 de gener de 2001, per la qual es convoquen ajudes per a la
realització de visites d’estudi i intercanvis de professorat entre les
Illes Balears i altres països

El Pla quadriennal per a la formació permanent del professorat de les Illes
Balears (2000-2004) estableix un model de formació basat, entre d’altres, en un
concepte de descentralització i, alhora, d’universalitat, segons el qual les
problemàtiques concretes de les Illes han d’estar connectades amb les realitats i
les solucions adoptades en qualsevol indret del món, per tal de no perdre de vista
la diversitat i la riquesa d’alternatives que s’han posat en marxa en altres llocs.
També assenyala com una de les seves línies prioritàries d’actuació, l’ensenyament
de les llengües oficials i estrangeres.

Així mateix, l’experiència en el disseny i l’aplicació de mesures de foment,
establertes en l’Ordre de dia 7 d’abril de 1998 i l’Ordre de dia 12 de març de 1999,
adreçades a subvencionar projectes per a l’aprenentatge de la llengua i la cultura
de països estrangers per mitjà dels intercanvis de professorat i alumnat, aconsella
aprofundir en línies d’actuació semblants i preveure nous incentius en aquest
sentit.

A més, el Parlament Europeu i el Consell d’Europa han establert l’any 2001
com  a “Any Europeu de les Llengües” per Decisió núm. 1934/2000/CE, de dia
17 de juliol de 2000.

Per tot això, la Conselleria d’Educació i Cultura ha previst dedicar la
quantitat màxima de 5.000.000 (cinc milions) de pessetes, que s’ha de fer efectiva
amb càrrec a la partida pressupostària 13601.421D01.48000.0 dels pressuposts
generals de 2001 de la comunitat autònoma per a la realització de les següents
activitats singulars de formació d’àmbit internacional: visites d’estudi i intercanvis
de professorat entre les Illes Balears i altres països.

ORDRE

Capítol 1
Disposicions generals

Article 1. Objecte de la convocatòria
Per millorar diversos aspectes del nostre sistema educatiu, que es conside-

ren prioritaris, i afavorir els processos de formació permanent del professorat
mitjançant l’intercanvi d’experiències educatives amb docents d’altres països, la
Conselleria d’Educació i Cultura convoca ajudes per a visites d’estudi i intercanvis
de professorat, que s’han de realitzar en el període comprés entre l’1 de gener i
el 30 de novembre de 2001. Les ajudes corresponen als projectes que s’especifiquen
als capítols 2, 3, 4 i 5 d’aquesta Ordre.

Article 2. Requisits dels participants
2.1 Poden participar en aquestes activitats els docents de centres públics i

privats concertats, degudament autoritzats, que imparteixen els ensenyaments
establerts per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del
sistema educatiu:

- De règim general: educació infantil, educació primària, educació secundària
obligatòria, batxillerat i formació professional.

- De règim especial: ensenyaments artístics i ensenyament d’idiomes.
- D’educació de persones adultes.
2.2. El professorat participant ha de complir els requisits que s’especifiquen

als capítols d’aquesta Ordre, corresponents a cada activitat.

Article 3. Documentació que s’ha de presentar
Els candidats i les candidates han de presentar la documentació següent:
a) Sol·licitud, segons el model de l’annex I, la qual ha de ser signada pel

director o la directora del centre, o si  escau, venir acompanyada de l’aprovació
del consell escolar.

b) Certificats originals o fotocòpies confrontades que acreditin els mèrits
avaluables d’acord amb el barem que s’especifica en cada activitat de la present
convocatòria.

c) Fotocòpia del DNI.


