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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DEL GOVERN
Núm. 10749
Decret 79/2000, de 12 de maig, sobre percepció d’indemnitzacions
per les despeses de desplaçament, estada i assistència a les
sessions del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a les
Illes Balears.
El Decret 42/1996, d’11 d’abril, sobre percepció d’indemnitzacions per
despeses de desplaçament, estada i assistència a les sessions del Consell Assessor
de Ràdio i Televisió Espanyola a les Illes Balears, estableix, a l’article únic, que
els membres del Consell han de percebre una indemnització pels conceptes
d’assistència i de pernoctació en la mateixa quantia i les mateixes condicions que
la Mesa del Parlament de les Illes Balears aprovi per als diputats que la
constitueixen.
La Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener, de reforma de la Llei orgànica 2/
1983, de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, va modificar substancialment
els sistema de retribucions dels diputats del Parlament de les Illes Balears, ja que
n’eliminà la prohibició, vigent fins aleshores, de percebre una retribució fixa pel
càrrec representatiu.
D’aquesta manera, a la sessió de 26 de gener de 2000, la Mesa del Parlament
de les Illes Balears aprovà el sistema de retribucions dels membres d’aquesta
institució, que en recollia les diverses possibilitats de percepció, des de les
retribucions per dedicació plena fins a la percepció de dietes per assistència, com
també altre indemnitzacions. En concret, els membres de la Mesa del Parlament
de les Illes Balears són considerats, a efectes de retribucions i indemnitzacions,
com a diputats amb dedicació plena, que no perceben cap tipus d’assistència per
a actes parlamentaris, sinó unes quantitats anuals fixades que perceben en catorze
mensualitats.
Tot això fa que el sistema establert en el Decret 42/1996, sobre percepció
d’indemnitzacions per despeses de desplaçament, estada i assistència a les
sessions del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a les Illes Balears,
en equiparar-lo al sistema de retribucions dels membres de la Mesa del Parlament
de les Illes Balears, hagi quedat sense possibilitat d’aplicació per les consideracions
que s’han exposat. Això planteja l’oportunitat i la conveniència d’aprovar una
nova norma que reguli el sistema de percepció de dietes dels membres del Consell
Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a les Illes Balears per assistència a les
reunions que convoqui.
Per tot això, a proposta de la Presidència, i havent-ho considerat el Consell
de Govern a la sessió de dia 12 de maig de 2000,
DECRET

23-05-2000

Article 2
Si la reunió del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a les Illes
Balears es convoca en horari d’horabaixa i això obliga els consellers i les
conselleres de Menorca, Eivissa o Formentera, desplaçats des dels seus llocs de
residència per assistir a aquesta reunió, a pernoctar a Palma, seran indemnitzats
per les despeses de manutenció i d’allotjament, amb presentació prèvia d’ambdues
factures, fins a un màxim de 4.182 ptes. pel primer concepte i de 9.500 ptes., pel
segon, IVA inclòs.
Article 3
Les quantitats establertes en aquest Decret s’han d’actualitzar anualment
de la mateixa manera que les indemnitzacions per raó del servei que perceben els
funcionaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Disposició derogatòria
Es deroga el Decret 42/1996, d’11 d’abril, sobre percepció
d’indemnitzacions per despeses de desplaçament, estada i assistència a les
sessions del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a les Illes Balears.
Disposició final
Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i els efectes econòmics i administratius es retrotrauen
a dia 1 de gener de 2000.
Palma, 12 de maig de 2000
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
— o —-

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Núm. 10750
Decret 80/2000, de 12 de maig, de modificació del Decret 85/1992,
de 18 de novembre, de creació del Parc Natural de Mondragó
La Junta Rectora del Parc Natural de Mondragó a la qual es refereix l’article
7 del Decret 85/1992 pel qual es crea el parc, és un òrgan col·legiat que col·labora
amb la Conselleria de Medi Ambient, a la qual queda adscrita a efectes
administratius. Aquest mateix article defineix les seves funcions que són les
següents:

Article 1
L’import de les indemnitzacions que han de percebre els membres del
Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a les Illes Balears en l’exercici
de les seves funcions són les següents:
a) Indemnització per assistència a les reunions del Consell Assessor de
Ràdio i Televisió Espanyola a les Illes Balears, convocades reglamentàriament:
15.300 ptes.
b) Indemnització per desplaçament a aquestes reunions, que inclou la
quantia del bitllet de vaixell o avió, d’anada i tornada, i els desplaçaments des del
domicili particular al lloc d’embarcament, i des del lloc de desembarcament fins
a la seu de la reunió, amb el retorn corresponent:
- dieta que han de percebre els consellers i les conselleres de Menorca i
Eivissa quan es traslladin a Palma per assistir a les reunions: 17.850 ptes.
- dieta que han de percebre els consellers i les conselleres de Formentera
quan es traslladin a Palma per assistir a les reunions: 26.775 ptes.

a) Assessorar a la Conselleria de Medi Ambient en relació a la gestió del
parc natural
b) Informar amb caràcter previ, el pla d’ús i gestió, els plans anuals i els
projectes o propostes no prevists a aquest que afectin al Parc
c) Vetllar per la conservació del Parc i la correcta aplicació de les
disposicions que l’afecten
d) Establir i aprovar el seu propi reglament
L’actual distribució i estructura de la propietat dins el parc, només una
desena part es propietat pública, i el gran nombre de propietaris privats fan que
es consideri apropiat augmentar el número de representants dels propietaris a la
Junta Rectora fins a quatre, per tal d’equilibrar aquesta representació. Al mateix
temps s’aprofita per actualitzar els noms de les administracions representades
a la Junta Rectora que l’han canviat.
Per tot això, a proposta de la consellera de Medi Ambient, i havent-ho
considerat el Consell de Govern a la sessió de dia 12 de maig de 2000,
DECRET

c) Quilometratge: desplaçament amb vehicle propi dels consellers i les
conselleres de Mallorca per assistir a aquestes reunions: 32 ptes./km.
Per tenir dret a percebre indemnitzacions pels conceptes prevists en els
apartats a), b) i c) d’aquest article, és necessari un certificat expedit pel secretari
o la secretària del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a les Illes
Balears, amb el vistiplau de la Presidència, que acrediti l’assistència dels
consellers i les conselleres a les reunions convocades reglamentàriament i, si n’és
el cas, el desplaçament, certificat que indicarà en cada cas la quantia a la qual
tenen dret.

Article únic
Es modifica l’article 8 del Decret 85/1992, de 18 de novembre, pel qual es
crea el Parc Natural de Mondragó que quedarà redactat de la següent manera:
“La Junta Rectora del Parc Natural de Mondragó estarà integrada pels
següents membres:
- El president anomenat pel Consell de Govern a proposta de la Conselleria
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de Medi Ambient
- El vicepresident, que serà el Director General de Biodiversitat
- El secretari, que serà el director-conservador del parc
- Un representant de cada una de les conselleries següents:
- Economia, Comerç i Indústria
- Obres Públiques, Habitatge i Transports
- Turisme
- Educació i Cultura
- Agricultura i Pesca
- Un representant del Consell Insular de Mallorca
- Un representant de l’Ajuntament de Santanyi
- Quatre representants dels propietaris dels terrenys inclosos dins el Parc,
elegits per i entre ells mateixos
- Un representat de la Universitat de les Illes Balears
- Un representant de les associacions balears de conservació de la naturalesa,
a proposta conjunta de totes les que tenen aquesta finalitat als seus estatuts
- El Cap de Departament de Medi Ambient de la Conselleria de Medi
Ambient
- Un expert en temes de conservació de la naturalesa anomenat pel
president de la Junta
- Els vocals no nats de la Junta ho seran per terminis de quatre anys i podran
ser reelegits
Per la importància del Parc Natural de Mondragó, el/la Conseller/a de Medi
Ambient convidarà a la Delegació de Govern a anomenar dos representants de
l’administració central a la Junta del Parc.”
Disposició final única
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlleti
Oficial de les Illes Balears.

23-05-2000
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policies locals, i també s’aprofita la reforma per dur a terme les adaptacions
necessàries al problema plantejat per molts de policies que veien impossibilitada
la seva mobilitat a causa del que disposa l’art. 40.7 de les esmentades Normes
marc.
Per tot el que s’ha exposat, a proposta del conseller d’Interior, d’acord amb
el Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern en sessió de 12
de maig de 2000,
DECRET
Article 1
L’article 10 de les Normes marc de policies aprovades pel Decret 70/1989
queda redactat de la següent manera:
«Els membres de la Policia local i els auxiliars de la Policia local de
municipis on no hi ha cos de Policia, han d’anar proveïts d’una targeta d’acreditació
professional segons el model que es determini mitjançant Ordre de la Conselleria
d’Interior, que serà l’encarregada d’expedir-les. Aquesta targeta d’acreditació
servirà de document d’identificació del funcionari, que haurà d’exhibir-la quan
li requereixin o sigui necessari.”
Article 2.
Es dóna una nova redacció a l’apartat 3 de l’article 19:
“3.- En els municipis on es produeixi gran afluència de població en època
estacional, se’n podrà incrementar transitòriament la plantilla mitjançant policies
de temporada o auxiliars de temporada en els municipis que no tinguin cos de
Policia, que prestaran els seus serveis com a funcionaris interins per un període
màxim de sis mesos per any. Aquest increment no podrà superar el cinquanta per
cent de la plantilla. Els policies de temporada pertanyeran al grup D i els auxiliars
de temporada al grup E.”

Palma, a 12 de maig de 2000
Article 3.
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Medi Ambient
Margalida Rosselló Pons
— o —-

CONSELLERIA D’INTERIOR
Núm. 10751
Decret 81/2000, de 12 de maig, de modificació del Decret 70/1989,
de 6 de juliol, pel qual s’aproven les normes marc de policies
locals.
La Llei 10/1988, de 26 d’octubre, de coordinació de policies locals, a
l’article 2.3 disposa que «en els municipis en què no hi hagi cos de policia
municipal, les funcions d’aquesta seran acomplides pels guardes, vigilants,
agents, algutzirs o anàlegs, que prestin serveis de vigilància i custòdia de béns,
serveis i instal·lacions, als quals es farà extensiva la coordinació regulada en
aquesta Llei. Tots ells tindran la consideració d’auxiliars de la policia municipal».
D’altra banda, el Decret 70/1989, de 6 de juliol, d’establiment de les
normes marc de les policies locals, en desplegament d’allò que disposen l’art.6.1
a) de la Llei 10/1988 i l’art.39 a) i c) de la Llei orgànica 2/1986, va establir, en
el títol II (arts. 15 a 23), l’estructura bàsica, categories i organització» de les
policies locals de les Illes Balears. Així, el seu art.15 recull, enquadrades en els
distints grups i escales, les diferents ocupacions o categories. Dins del mateix
títol, l’article 19 va regular, juntament amb els auxiliars de Policia dels municipis
que no tenien cos de Policia, una nova figura, en l’apartat 3, la de l’auxiliar de
Policia que suposava un reforç a les plantilles en l’època estival.
Ara cal efectuar diverses modificacions al Decret 70/1989, de 6 de juliol,
per solucionar algunes deficiències detectades en la seva aplicació i adequar-ne
el contingut a la realitat dels municipis de les Illes Balears.
En aquest sentit, a causa de la gran afluència de població que es produeix
en determinats períodes estacionals, s’introdueix la distinció entre policies de
temporada, que podran ser contractats pels municipis que tinguin cos de Policia,
i auxiliars de temporada, que podran existir en aquells municipis on no hi hagi
aquest cos.
Alhora es modifiquen els articles 40 i 43 de les esmentades Normes marc,
per facilitar els processos de selecció i provisió dels llocs de feina reservats a

Se suprimeix la lletra h) de l’apartat 2 de l’article 40 de les Normes marc
i s’addiciona un nou apartat 8 a aquest article, amb el contingut següent:
«8. Passats dos anys des que es va manifestar la preferència a què es refereix
l’apartat anterior sense que els municipis escollits convoquin places de policia
o auxiliar de Policia, es podrà canviar d’opció i manifestar preferència per un o
dos municipis diferents dels anteriors a l’Escola de Policia Local. També es
considerarà que ha tingut lloc un canvi d’opció el fet d’haver prestat com a mínim
sis mesos de serveis en un altre ajuntament, sempre que la persona interessada
així ho faci constar a l’Escola».
Article 4.
Es dóna una nova redacció a l’article 43 de les Normes marc:
“El diploma tindrà una validesa de tres anys des de la data d’expedició.
Superat aquest termini haurà de revalidar-se a sol·licitud de la persona interessada
que haurà d’acreditar, a aquest efecte, la realització dins els tres darrers anys de
cursos, seminaris o jornades per valor de sis crèdits (60 hores), d’acord amb els
criteris fixats per la conselleria competent en matèria de coordinació de policies
locals.”
Article 5.
Es fa una nova redacció de l’article 47 de les Normes marc que queda així:
“1. La selecció dels policies de temporada i dels auxiliars de temporada es
durà a terme mitjançant les proves selectives que convoquin els ajuntaments
respectius. El personal que hagi superat les proves selectives en una convocatòria
podrà ser cridat en els anys successius sense necessitat de superar de bell nou
les esmentades proves.
Els aspirants hauran de complir, en tot cas, els requisits establerts en
l’article 40, llevat que el títol exigit als auxiliars de temporada serà el certificat
d’estudis.
2. El personal seleccionat pels ajuntaments haurà de superar un curs de
formació que a aquest efecte es farà a l’Escola amb un contingut adequat a les
funcions que s’han de dur a terme i una durada de sis setmanes o 220 hores
lectives.”
Article 6.

