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Per dia sense pernoctar: 14,03 euros
Per dia que s’ha de pernoctar: 21,05 euros

- certificats B i E: 54,97 euros (9.146 pessetes)
- certificat C i D: 73,29 euros (12.194 pessetes)
ANNEX XIII: Indemnització per assistència a òrgans col·legiats autonòmics
(art. 29)
Indemnització per sessió i dia: 48,00 euros (7.987 pessetes)
HA DE DIR:
ANNEX I: Dieta per comissions per raó del servei sense pernoctació fora
del lloc de residència habitual i sense sortir fora de l’illa de residència (art. 9.1)
Dieta: 13,00 euros
ANNEX II: Dieta per comissions per raó del servei sense pernoctació fora
del lloc de residència habitual i amb desplaçament fora de l’illa de residència (art.
9.2)
Dieta per desplaçament dins el territori de l’Estat espanyol: 62,15 euros
Dieta per desplaçament fora del territori de l’Estat espanyol: 72,25 euros
ANNEX III: Dieta per comissions per raó del servei amb pernoctació fora
del lloc de residència habitual i amb desplaçament dins el territori de l’Estat
espanyol (art. 10)
Dieta: 75,15 euros
ANNEX IV: Dieta per comissions per raó del servei amb pernoctació fora
del lloc de residència habitual i amb desplaçament fora del territori de l’Estat
espanyol (art. 11)

Dieta:

ZONA A
91,35 euros

ZONA A
ALEMANYA
ANGOLA

ZONA B
81,00 euros

ZONA B
ARGÈLIA
ARGENTINA

ZONA C
78,70 euros

ZONA C
ARÀBIA SAUDITA
BÒSNIA I
HERCEGOVINA
BÈLGICA
AUSTRÀLIA
COSTA D’IVORI
BRASIL
ÀUSTRIA
COSTA RICA
COLÒMBIA
CAMERUN
CROÀCIA
DINAMARCA
CANADÀ
EL SALVADOR
ESTATS UNITS
COREA
EQUADOR
FRANÇA
EGIPTE
ESLOVÀQUIA
ITÀLIA
EMIRATS ÀRABS FILIPINES
JAPÓ
ETIÒPIA
GHANA
LUXEMBURG
FINLÀNDIA
GRÈCIA
NORUEGA
GABON
HONDURES
PAÏSOS BAIXOS GUATEMALA
IRAN
REGNE UNIT
GUINEA
EQUATORIAL IRAQ
RÚSSIA
HONG KONG
JAMAICA
SUÈCIA
HONGRIA
KÈNIA
SUÏSSA
IEMEN
MALÀISIA
ÍNDIA
MÈXIC
INDONÈSIA
MOÇAMBIC
IRLANDA
NOVA ZELANDA
ISRAEL
PERÚ
IUGOSLÀVIA
SENEGAL
JORDÀNIA
SÍRIA
KUWAIT
SUD-ÀFRICA
LÍBAN
TAILÀNDIA
LÍBIA
TAIWAN
MARROC
TANZÀNIA
NICARAGUA
VENEÇUELA
NIGÈRIA
XINA
POLÒNIA
ZIMBABWE
PORTUGAL
REPÚBLICA TXECA
ROMANIA
SINGAPUR
XILE
ZAIRE/CONGO
RESTA DEL MÓN
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ZONA D
77,75 euros

ZONA D
ANDORRA
BOLÍVIA
BULGÀRIA
CUBA
HAITÍ
MALTA
MAURITÀNIA
PAKISTAN
PANAMÀ
PARAGUAI
REP. DOMINICANA
TUNÍSIA
TURQUIA
URUGUAI

ANNEX V: Indemnització per utilització de vehicle propi (art. 13.3)
Per quilòmetre amb automòbil: 0,208431 euros
Per quilòmetre amb motocicleta: 0,110346 euros
ANNEX VI: Dieta per delegacions oficials (art. 16)

ANNEX VII: Residència eventual (art. 19)
(1)

En territori de l’Estat espanyol
Allotjament
31,91 euros
Manutenció 24,08 euros
Dieta completa 55,99 euros

En territori estranger
ZONA A
ZONA B ZONA C
115,00 euros 80,00 euros 59,00 euros
54,00 euros 39,00 euros 41,00 euros
169,00 euros 119,00 euros 100,00 euros

ZONA D
53,00 euros
37,00 euros
90,00 euros

(1)
Als efectes de residència eventual en territori estranger s’aplicarà la
mateixa relació de zones establerta en l’annex IV.

ANNEX VIII: Indemnització per assistència com a membre de tribunals,
comissions tècniques de valoració i òrgans equivalents o com a assessor
especialista (art. 23)
Indemnització per sessió i dia (president i secretari): 52,00 euros
Indemnització per sessió i dia (vocals i assessors especialistes): 51,00 euros
ANNEX IX: Indemnització per assistència per a la correcció de les proves
per acreditar el coneixement de la llengua catalana en les convocatòries d’accés
a l’Administració autonòmica de les Illes Balears (art. 24.1)
Indemnització per convocatòria: 188,00 euros
ANNEX X: Indemnització per assistència per a la correcció de les proves
per acreditar el coneixement de la llengua catalana convocades per la Junta
Avaluadora de Català (art. 24.2)
Indemnització per la correcció de proves orals (per convocatòria): 93,46
euros
Indemnització per la correcció de proves escrites (per convocatòria):
- certificat A: 2,20 euros/prova
- certificats B, C i E: 4,24 euros/prova
- certificat D: 5,14 euros/prova
ANNEX XI: Indemnització per assistència com a personal col·laborador de
tribunals, comissions tècniques de valoració i òrgans equivalents (art. 25.1)
Indemnització per sessió i dia: 51,00 euros
ANNEX XII: Indemnització per assistència com a personal col·laborador
en les proves per acreditar el coneixement de la llengua catalana convocades per
la Junta Avaluadora de Català (art. 25.2)
Indemnització per coordinació de proves (per convocatòria): 102,99 euros
Indemnització per vigilància d’aules (per convocatòria):
- certificat A: 45,81 euros
- certificats B i E: 54,97 euros
- certificat C i D: 73,29 euros
ANNEX XIII: Indemnització per assistència a òrgans col·legiats autonòmics
(art. 29)
Indemnització per sessió i dia: 49,04 euros
— o —-

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 9122
Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la
Llengua Catalana.
La Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l’Estatut d’autonomia per a les
Illes Balears, i la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes
Balears, insten el Govern a fer progressar la recuperació de la llengua catalana,
com a llengua pròpia de les Illes Balears. Alhora que el Govern assumeix la
planificació, organització i supervisió del procés de normalització de la llengua
catalana, és necessari comptar amb un òrgan de consulta, planificació i
assessorament que integri tots els sectors socials de les Illes Balears amb
l’objectiu d’assolir els objectius de planificació lingüística que impulsa el
Govern. És per això que el Govern de les Illes Balears considera convenient crear
el Consell Social de la Llengua Catalana, perquè, com a òrgan de participació de
persones i entitats representatives de les Illes Balears, pugui participar de forma
activa en la planificació de les accions promogudes pel Govern a fi de fer avançar
el procés de normalització lingüística.
En conseqüència, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i haventho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 3 de maig de 2002,
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DECRET
Article 1
Es crea el Consell Social de la Llengua Catalana, òrgan d’assessorament i
consulta en matèria lingüística de la comunitat de les Illes Balears, adscrit a la
Conselleria d’Educació i Cultura.
Article 2
Són funcions del Consell:
a) Participar en el procés de normalització lingüística i contribuir a
impulsar-lo en els diferents àmbits sectorials, en aplicació de la normativa vigent
en matèria de normalització lingüística.
b) Assessorar i informar sobre els projectes de planificació lingüística
general i sobre les consultes que li puguin encomanar des del Govern de les Illes
Balears o des d’altres institucions.
c) Contribuir a la coordinació i potenciació de les actuacions que duen a
terme les institucions administratives, cíviques i culturals per millorar la política
lingüística de les Illes Balears.
Article 3
El Consell té la composició següent:
a) El president, que és el president de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
b) El vicepresident primer, que és el conseller d’Educació i Cultura.
c) També en són vicepresidents el rector de la Universitat de les Illes
Balears, el director general de Política Lingüística i el president de l’Obra
Cultural Balear.
d) El secretari, sense vot, que és nomenat a proposta del conseller d’entre
el personal al servei de la Conselleria d’Educació i Cultura.
e) Els vocals:
a.
- El president del Consell d’Eivissa i Formentera, o el conseller en qui
delegui.
- El president del Consell de Mallorca, o el conseller en qui delegui.
- El president del Consell de Menorca, o el conseller en qui delegui.
- Un representant de cada un dels grups parlamentaris del Parlament de les
Illes Balears.
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o la persona en qui delegui.
- Un vocal de l’associació Joves de Mallorca per la Llengua.
- Un representant de l’associació Plataforma per la Llengua d’Eivissa.
- El president de l’Associació de Premsa Forana, o el vocal de la Junta en
qui delegui.
f.
- Dos representants designats per les organitzacions sindicals que hagin
obtingut el major nombre de representants en les darreres eleccions dins les Illes
Balears, d’acord amb els resultats oficials i d’acord amb el que estableix la
normativa vigent.
- Un representant de l’organització sindical més representativa en l’àmbit
de l’ensenyament.
- Dos representants designats per les associacions empresarials més
representatives dins les Illes Balears, d’acord amb el que estableix la normativa
vigent.
- Un representant de l’organització patronal més representativa en l’àmbit
docent.
g.
- Fins a 12 vocals nomenats a proposta del conseller d’Educació i Cultura,
d’entre les organitzacions i entitats més representatives dels àmbits cultural,
socioeconòmic, informatiu i esportiu, com també d’entre persones rellevants en
el procés de normalització lingüística.
Article 4
Els vicepresidents substituiran el president per l’ordre en què són anomenats
a l’article 3, d’acord amb el que s’estableix a l’article 23.2 de la Llei 30/1992.
Article 5
Els vocals del Consell són nomenats per un termini de quatre anys, i la
meitat del Consell es renova cada dos anys.
Els nomenaments poden ser renovats de forma consecutiva.
El cessament dels vocals del Consell estarà determinat per les causes
següents:
a) Renúncia personal.
b) Acabament del mandat.
c) Revocació de la representació que exerceixen.
d) Defunció o declaració d’incapacitat.
Article 6

b.
- El conseller d’Interior, o el director general en qui delegui.
- El president del Tribunal Superior de Justícia de Balears, o el membre del
Tribunal en qui delegui.
- El delegat del Govern o la persona en qui delegui.

El Ple podrà sol·licitar la participació en les seves sessions de persones
especialitzades en els assumptes objecte del debat, les quals hi assistiran amb veu,
però sense vot.

c.
- Tres vocals proposats per la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears, entre els quals hi ha d’haver un batle de Mallorca, un batle de Menorca
i un batle d’Eivissa, o els regidors en qui deleguin.
- El batle de Palma, o el regidor en qui delegui.
- El batle de Formentera, o el regidor en qui delgui.

El Consell de la Llengua Catalana funciona a través del Ple, la Comissió
Permanent i les ponències. El Ple es reunirà, com a mínim, una vegada a l’any.

d.
- El president del Consell Escolar de les Illes Balears, o el vocal en qui
delegui.
- El director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
de la Universitat de les Illes Balears, o el membre del Departament en qui delegui.
- El president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, o el
vocal en qui delegui.
e.
- Un membre de la Junta Directiva de l’Obra Cultural Balear.
- Un membre en representació de l’Institut d’Estudis Baleàrics.
- El president de l’Institut d’Estudis Eivissencs, o la persona en qui delegui.
- Un membre en representació de l’Institut Menorquí d’Estudis.
- El president de l’Obra Cultural de Formentera, o la persona en qui delegui.
- El director de l’Escola Municipal de Mallorquí de Manacor, o la persona
en qui delegui.
- El president del Consell de Joventut, o el vocal en qui delegui.
- Un vocal designat pels Moviments Escolta i Guiatge i pels Escoltes.
- El president del Grup d’Esplai de Mallorca – Esplai de les Illes Balears,

Article 7

Article 8
Componen el Ple el president, els vicepresidents, els vocals i el secretari.
Són funcions del Ple:
a) Elaborar i aprovar les normes de règim intern del Consell.
b) Debatre sobre el procés de normalització lingüística i aportar propostes
al pla d’actuacions de planificació lingüística presentat per la Comissió Permanent.
c) Aprovar el pla d’actuacions i la memòria anual.
d) Assessorar sobre les modificacions del pla d’actuacions i aprovar-les.
e) Constituir les ponències que es considerin necessàries.
Article 9
Componen la Comissió Permanent el president, els vicepresidents, el
secretari i un membre de cada un dels grups de vocals nomenat pel president.
Són funcions de la Comissió Permanent:
a) Elaborar el pla d’actuacions i la memòria anual.
b) Fer el seguiment de l’aplicació del pla d’actuacions i assessorar sobre les
modificacions d’aquest pla.
c) Fer el seguiment dels treballs de les ponències.
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Article 10
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Cervantes, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho considerat
el Consell de Govern en la sessió de dia 3 de maig de 2002,

Les ponències són instruments de treball del Consell i poden tenir caràcter
permanent o temporal. Es creen per acord del Ple del Consell, el qual en determina
l’estructura, el funcionament i la composició.
Les ponències poden ser integrades totalment o parcialment per membres
del Consell. Per iniciativa de la presidència poden incorporar-se a les deliberacions
de les ponències persones expertes en les qüestions que es tractin o representants
d’institucions afectades per aquestes qüestions.
Els treballs de les ponències són coordinats pel secretari del Consell, el qual
en convoca les reunions amb caràcter ordinari. Tant el president com els
vicepresidents poden convocar les reunions de les ponències amb caràcter
extraordinari.
Article 11
En els aspectes que no preveu aquest Decret sobre funcionament intern del
Consell Social de la Llengua Catalana s’actuarà amb subjecció al que preveu la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic d’administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
Disposició transitòria primera
El Consell Social de la Llengua Catalana es constituirà inicialment amb els
representants que hagin estat designats un cop transcorregut un mes des de la
publicació d’aquest Decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Disposició transitòria segona
La infraestructura administrativa necessària per al funcionament del Consell
Social de la Llengua Catalana s’adscriu a la Direcció General de Política
Lingüística.

DECRET
Article únic
Es nomenen les següents persones com a vocals del Patronat de l’Institut
Ramon Llull en representació de les lletres, la filologia i la cultura catalanes:
1. Antoni M. Badia i Margarit
2. Miquel Batllori i Munné
3. Sergi Belbel i Coslado
4. Josep Joan Bigas i Luna
5. M. del Mar Bonet i Verdaguer
6. Anthony Bonner
7. Josep Carreras i Coll
8. Pere Gimferrer i Torrens
9. Isidor Marí i Mayans
10. Josep Massot i Muntaner
11. Joan Francesc Mira i Casterà
12. Joaquim Molas i Batllori
13. Baltasar Porcel i Pujol
14. Carme Riera i Guilera
15. Martí de Riquer i Morera
16. Xavier Rubert i de Ventós
17. Sebastià Serrano i Farrera
18. Antoni Tàpies i Puig
19. Josep Termes i Ardèvol
20. Joan Triadú i Font
21.Claire Zimmerman
Disposició final

Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que
s’oposin al que disposa aquest Decret, el contradiguin o hi siguin incompatibles
i, en especial, el Decret 72/1998, de 24 de juliol.

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 3 de maig de 2002

Disposició final primera

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

Es faculta el conseller d’Educació i Cultura per dictar les disposicions que
consideri adients per a l’execució i el desplegament del que estableix aquest
Decret.

El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons
— o —-

Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de ser publicat en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
Palma, 3 de maig de 2002
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons
— o —Núm. 9121
Decret 65/2002, de 3 de maig, pel qual es nomenen les vocalies del
Patronat de l’Institut Ramon Llull en representació de les lletres,
la filologia i la cultura catalanes.

3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA D’HISENDA I PRESSUPOSTS
Núm. 8928
Ordre del conseller d’Hisenda i Pressuposts, de 2 de maig de 2002,
per la qual s’estableixen els models normalitzats d’autorització i
justificació de les comissions per raó del servei, de la residència
eventual i de les assistències.
L’apartat primer de la disposició final primera del Decret 54/2002, de 12
d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al
servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears, faculta el conseller
d’Hisenda i Pressuposts per dictar les disposicions necessàries per desplegar i
aplicar aquest Decret i, en particular, per establir els models normalitzats que es
considerin necessaris per complir-lo adequadament.
D’acord amb això, dict la següent

El 5 d’abril de 2002 es va signar al monestir de Santa Maria la Real, de
Palma, l’acord de constitució de l’Institut Ramon Llull, per a la projecció exterior
de la llengua catalana i la cultura que s’hi expressa. L’acord havia estat autoritzat
amb caràcter previ per acords unànimes dels parlaments de les Illes Balears i de
Catalunya adoptats els dies 16 i 17 de febrer de 2002 respectivament.
L’article 7.2.g dels Estatuts del Consorci de l’Institut Ramon Llull preveu
que, entre d’altres, formen part del Patronat de l’Institut vint-i-una persones que
seran vocals en representació de les lletres, la filologia i la cultura catalanes i
seran nomenades de comú acord pels governs de les comunitats autònomes
consorciades i l’Instituto Cervantes, si n’és el cas, tenint en compte les aportacions
a la cultura comuna de totes les terres del domini lingüístic.
Un cop fetes les consultes adequades i obtingut l’acord entre els governs
de la Generalitat de Catalunya i de les Illes Balears, i també de l’Instituto

ORDRE
Article únic
S’aproven els models normalitzats d’autorització i justificació de les
comissions per raó del servei, residència eventual i assistències, els quals
s’adjunten com a annex I, annex II i annex III, respectivament, d’aquesta Ordre.
Disposició derogatòria única
Queda derogada l’Ordre del conseller d’Hisenda i Pressuposts de 26 de
maig de 2000, d’autorització d’impresos normalitzats d’indemnitzacions per raó
del servei.

