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Secció I - Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, es faran els reajustaments organitzatius que, en
l’aplicació del que disposa aquest Decret, pertoquin.

1.- Disposicions generals

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

CONSELLERIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR
Núm. 17659
Decret 83/1998, d’11 de setembre de 1998, pel qual se substitueixen
determinats articles del Decret 16/1997, de 30 de gener, pel qual es
va crear i es va regular l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor
Pel Decret 16/1997, de 30 de gener, publicat en el BOCAIB núm. 21, de 18
de febrer de 1997, es va crear l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor per a la
promoció i defensa d’aquests drets dins l’àmbit territorial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
En aquest Decret, tenint en compte els models i antecedents que hi ha en les
diferents administracions públiques, es va optar per un plantejament de naturalesa
purament administrativa, és a dir, es va constituir un servei, dirigit per un
funcionari i atès per funcionaris, que portàs unes competències, per intenses i
extenses, semblants a les dels comissionats parlamentaris.
Posteriorment, per la Llei 8/1997, de 18 de desembre, es va materialitzar el
traspàs de determinades competències, en matèria de protecció de menors, des de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears als consells insulars de Mallorca,
Menorca i Eivissa; i l’efectivitat d’aquestes transferències, unida al reforçament
de les funcions de promoció i desenvolupament dels drets del menor que el
Govern autonòmic vol dur a terme, determina que s’hagin de substituir diversos
articles del Decret 16/1997, de 30 de gener, de manera que l’Oficina de Defensa
dels Drets del Menor es constitueixi com un vertader òrgan administratiu amb
entitat pròpia, i sigui una unitat diferenciada dins l’aparell organitzatiu de la
Conselleria de la Funció Pública i Interior, a la qual, amb independència dels
altres, s’hi atribueixi un conjunt determinat de funcions per a la resolució o gestió
d’aquesta i al capdavant de la qual s’hi situï un alt càrrec amb rang de director
general.
Per tot això, a proposta de la Conselleria de la Funció Pública i Interior, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 11 de setembre de
1998,

Palma, 11 de setembre de 1998
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
La consellera de la Funció Publica i Interior
M. del Pilar Ferrer Vanrell
— o —-

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR
Núm. 17657
Anunci pel qual es convoca la provisió d’una plaça del Cos
Facultatiu Tècnic de la CAIB a la Conselleria de la Funció Pública
i Interior (Nº EXPEDIENT 57), amb caràcter de funcionari interí,
d’acord amb el que preveu el Decret 44/1998, de 3 d’abril.
CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL
LLOC DE
TREBALL:

TÈCNIC GRAU MIG

COS/ESCALA: FACULTATIU TÈCNIC DE LA CAIB
GRUP:

B

CONSELLERIA: FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR
LOCALITAT:

MARRATXÍ

TITULACIÓ:

DIPLOMATURA UNIVERSITÀRIA

DECRET
Article únic
1.-Es deroguen els articles vigents 2 i 5 del Decret 16/1997, de 30 de gener,
que restaran sense efecte a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret.
2.-S’aprova el contingut dels nous articles 2 i 5 del Decret 16/1997, de 30
de gener, que, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, tendran el tenor literal
següent:
“Article 2. Naturalesa jurídica
L’Oficina de Defensa dels Drets del Menor és un òrgan de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que, amb dependència directa de
la Conselleria de la Funció Pública i Interior, encara que amb total autonomia
funcional i de gestió, vetlarà per la defensa i promoció dels drets del menor”.

El termini de presentació de sol.licituds és de 10 dies naturals a partir
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la CAIB.
Les sol.licituds i les bases de la convocatòria es trobaran a disposició
de les persones interessades a la Conselleria de la Funció Pública i Interior.
A LA SOL.LICITUD S’HAURÀ DE FER CONSTAR EL Nº
D’EXPEDIENT.
Marratxí, a 9 de setembre de 1998
El Director General de la Funció Pública
Sgt.: Diego Llabrés Florit

“Article 5. Estructura
L’Oficina de Defensa dels Drets del Menor estarà dotada dels mitjans
personals i materials corresponents.
Quant als mitjans personals, estarà integrada per:
A) Un director. El càrrec de director de l’Oficina de Defensa dels Drets del
Menor correspondrà a una persona de nacionalitat espanyola que tengui la
condició política de ciutadà de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, major
d’edat, que gaudeixi plenament dels seus drets civils i polítics i que tengui la
formació i experiència personal necessàries per a l’exercici de les seves funcions
i, en especial, per a la defensa i promoció dels drets del menor.
Aquest càrrec estarà assimilat a la condició d’alt càrrec de l’Administració
de la CAIB, dependent de la Conselleria de la Funció Pública i Interior. Per això
el nomenament d’aquest correspondrà, després de la proposta prèvia de la
consellera de la Funció Pública i Interior, al Consell de Govern de la CAIB.

— o —Núm. 17658
Anunci pel qual es convoca la provisió d’una plaça del Cos
Facultatiu Superior de la CAIB a la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral (Nº EXPEDIENT 42), amb caràcter
de funcionari interí, d’acord amb el que preveu el Decret 44/1998,
de 3 d’abril.
CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL
LLOC DE
TREBALL:

TÈCNIC SUPERIOR

COS/ESCALA: FACULTATIU SUPERIOR DE LA CAIB
B) Un equip tècnic. Compost, com a mínim, per un llicenciat en Dret, un
psicòleg, un pedagog, dos treballadors socials i dos administratius.
Disposició addicional
Per Ordre de la Presidència del Govern, d’acord amb el que disposa la Llei

GRUP:

A

CONSELLERIA: MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ DEL TERRITORI
I LITORAL
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CONSELLERIA D’ECONOMIA I HISENDA
LOCALITAT:
REQUISITS
ESPECÍFICS:

PALMA

LLICENCIAT EN CIÈNCIES QUÍMIQUES O
BIOLÒGIQUES

El termini de presentació de sol.licituds és de 10 dies naturals a partir
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la CAIB.
Les sol.licituds i les bases de la convocatòria es trobaran a disposició
de les persones interessades a la Conselleria de la Funció Pública i Interior.
A LA SOL.LICITUD S’HAURÀ DE FER CONSTAR EL Nº
D’EXPEDIENT.
Marratxí, a 9 de setembre de 1998
El Director General de la Funció Pública
Sgt.: Diego Llabrés Florit

D’acord amb l’article 6 del Decret 34/1997, de 7 de març, pel qual s’aprova
el Reglament de casinos de joc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
l’autorització a una empresa per a la instal.lació i explotació d’un local o
establiment de casino de joc s’efectuarà amb convocatòria prèvia d’un concurs
públic, la qual es durà a terme mitjançant ordre de la Conselleria d’Economia i
Hisenda.
Mitjançant ordre d’aquest conseller, de dia 30 de desembre de 1997, es va
convocar, per a l’illa de Menorca, l’esmentat concurs públic, establint-se en la
seva base sisena els criteris d’adjudicació sobre els quals s’havien de valorar les
propostes presentades.
Posat en marxa aquest procediment i una vegada presentades les esmentades
propostes, la Mesa d’adjudicació i les diferents comissions de valoració designades
amb aquesta finalitat, varen dur a terme l’avaluació de les ofertes existents.

— o —-

3.-D’altres disposicions
CONSELLERIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR
Núm. 17564
Acord del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ratificant l’acord de la comissió paritària del personal
laboral al servei de l’administració de la CAIB de dia 15 de juny de
1998, d’aprovació del document de relació de categories
professionals i definició de funcions, corresponent al personal al
servei de l’administració de la CAIB.
Per tal de fer possible el procés de funcionarització previst a la Disposició
Addicional Tercera del Conveni, i a l’article 8 de la Llei 9/1997, de diverses
mesures tributàries i administratives, la Comissió Paritària, dins d’aquests darrers
mesos, ha duit a terme una tasca negociadora, que s’ha concretat en l’Acord
adoptat, per unanimitat de tots els seus membres, Administració i organitzacions
sindicals, el passat dia 15 de juny de 1998.
Aquest Acord fa referència al desplegament d’una sèrie d’actuacions en
matèria de personal previstes al Conveni Col·lectiu, actuacions tals com: relació
de categories professionals i definició de funcions, relació de llocs de treball
corresponent al personal laboral, interpretació dels arts. 11 i 12 del Conveni,
concurs de trasllats, promoció interna, i procés de funcionarització.
En virtut amb el que s’ha exposat, i vist l’informe favorable de la Comissió
de Personal de la CAIB de dia 25 de juny de 1998, a proposta de la Consellera de
la Funció Pública i Interior, i amb la deliberació feta a la sessió de dia 26 de juny
de 1998, aquest Consell de Govern

ACORDA
Primer.- Ratificar l’Acord de la Comissió Paritària del personal laboral al
servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pres en
data de 15 de juny de 1998, d’aprovació definitiva de la Relació de categories
professionals i de definició de funcions del personal laboral al servei de
l’Administració de la CAIB, que s’adjunta com a Annex I d’aquest Acord.
Palma, 26 de juny de 1998
EL PRESIDENT DE LA CAIB
Sgt. Jaume Matas Palou
LA CONSELLERA DE LA FUNCIÓ
PÚBLICA I INTERIOR
Sgt. María del Pilar Ferrer Vanrell
(Veure l’Annex a la versió castellana)
— o —-

Núm. 17646
Ordre del conseller d’Economia i Hisenda de dia 9 de setembre de
1998, per la qual es resol autoritzar a l’entitat “Casino Marítimo,
S.A.”, en fase de constitució, la instal.lació i explotació d’un casino
de joc a l’illa de Menorca.

Així, en relació amb els criteris d’adjudicació que apareixen en el Reglament
de casinos i a l’odre de dia 30 de desembre de 1997, ja esmentats abans, la proposta
presentada per “Casino Marítimo, S.A.”, en fase de constitució, va ésser valorada
per una Comissió de valoració que avaluava el primer paràmetre d’adjudicació
denominat interès del projecte com a oferta complementària de caràcter
turístic la qual estava integrada per un total de devuit membres, un en representació
de la Cambra de Comerç, dos en representació del Consell Insular de Menorca, dos
en representació d’AVIBA (Associació d’Agències de Viatges), dos en
representació de l’Ajuntament de Maó, dos en representació de Foment del
Turisme de Menorca, dos en representació d’Associació de Cafeteries, Bars i
Restaurants de Menorca, un en representació d’ASCOME (Associació Empresarial de Comerciants de Menorca), un en representació d’ASHOME (Associació
Hotalera de Menorca), un en representació d’ASMEN (Associació Menorquina
d’Empreses Naútiques), un en representació de CAEB, un en representació de
PIME Menorca i dos en representació de l’Ajuntament de Ciutadella; l’esmentada
oferta va ésser valorada com a la de major atractiu com a oferta complementària
de caràcter turístic i amb període de funcionament durant tot l’any.
El segon paràmetre d’adjudicació, garanties personals i financeres, així
com experiència en projectes similars, l’empresa “Casino Marítimo, S.A.”
ostenta segons la qualificació atorgada per la Comissió de Valoració les garanties
suficients per procedir a la instal.lació i explotació d’un casino, l’esmentada
Comissió estava formada per un total de sis membres, el director general d’Interior
de la CAIB, l’administradora juridicotributària de la
CAIB, el viceinterventor
general de la CAIB, un representant de la Direcció Insular de l’Administració
General de l’Estat a Menorca, un representant de la Policia Judicial i un representant
de la Guardia Civil.
Pel que fa al tercer paràmetre d’adjudicació, és a dir, qualitat de les
instal.lacions i els serveis complementaris que es prestin, així com el programa
d’inversions pel que fa a la seva incidència social i econòmica per a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’entitat “Casino Marítimo, S.A.”, en
fase de constitució, va oferir unes inversions que consisteixen, en extracte, en una
comunicació peatonal i mecànica dels passeigs marítims en el Port de Maó, la
construcció d’un estacionament per a vehicles, un amfiteatreauditori, un mirador
i zona de serveis -bar, terrassa, piscina- a la zona coneguda com Sa Punta, així com
la rehabilitació del “Club Náutico de Mahón” i renovació de les instal.lacions
esportives, tal com es descriu detalladament a l’oferta, amb un pla d’inversions
total de 679 milions de pessetes. Igualment, pel que fa a aquest paràmetre “Casino
Marítimo, S.A.”, en fase de constitució, obté la major puntuació.
El quart paràmetre, generació de llocs de treball, pla de formació del
personal i recursos humans amb els quals es compta, l’oferta del “Casino
Marítimo, S.A.”, en fase de constitució, és, de la mateixa manera, la més valorada
en oferir un mínim de 77 llocs de treball directes, xifra que augmenta en els
períodes de temporada alta, i una massa salarial de 194 milions de pessetes el
primer any, 200 en el segon i 206 el tercer. En tot cas, s’estarà a les xifres fixades
a l’oferta.
El cinquè paràmetre, impacte urbanístic i paisatgístic del projecte, va ser
valorat per la Comissió de valoració prevista en la base setena de l’ordre del
conseller d’Economia i Hisenda de 30 de desembre de 1997, la qual estava
integrada per denou membres: un en representació de la Cambra de Comerç, dos

