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GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

LLIBRE D ACTES DE LES SESSION DEL

PLE DE L AJUNTAMENT

1996

VOLUM II

DILIGENCIA D OBERTURA:

EI present llibre d'Actes consta de

cent vint-i-un fols útils enquadernats,

numerats i legalitzats cada un d'ells amb

la rúbrica del President i el segell de =

la Corporació.

Esporles, 31 de Desembre de 1996.

Vist-i-Plau

EL PRESIDENT, LA SECRETARIA,
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Conselleria de Governació

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 25 DE JUNY DE 1996

Membres assistents;

Sr. Josep Alemany Martínez
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Gabriel Coll Barceló

Sr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Jaume Font Bordoy

Membres absents;

Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Juan Ferrà Capllonch
Sr. Catalina Matas Sastre

Sr. Lorenzo Sebastián Margarit Trias.
Sr. Jaume Pou Reynes

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes

Balears, essent les vint hores i trenta minuts del dia vint-i-cinc
de juny de mil nou-cents noranta-sis, es reuneix a la Sala d'Actes
de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la
Corporació sota la Presidència del Batle Sr. Pere Trias Aulí, i amb
l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a

l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella
tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou
degudament notificat. Assisteix com a Secretaria la de la

Corporació Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTA ANTERIOR.- Es dona per llegida l'acta de la sessió
ordinària de 28 de maig de 1996 i l'acta de la sessió
extraordinaria de dia 13 de juny de 1996, copia de la qual fou
entregada juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió.

Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.
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CAMPANYA DE MILLORAMENT DE FAÇANES 19g^5aes
Alemany Martinez donar lectura a la següent proposta:

PROPOSTA

Vista la Convocatoria de la Campanya de millorament de

Façanes per a 1996 i donat que abans de dia 28 de juny els
Ajuntaments que desitgin adherir-si a l'esmentada Campanya han de
notificar formalment la seva resolució a la Comissió de Cultura i

Patrimoni del Consell Insular.

- Adherir-se a la Convocatoria del Consell Insular de la

Campanya de millorament de façanes per a 1996.

Habilitar el pressupost amb la quantitat de tres-centes
mil (300.000) pessetes per fer front a la despesa.

Autoritzar el Sr. Batle per a signar els document
necessaris .

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.

PROPOSTA CONVENI EMPRESA FUNERARI MORTUORIA DE PALMA DE

MALLORCA.- El Sr. Josep Alemany Martinez donar lectura a la següent
proposta :

La prestació dels serveis funeraris amb el temps ha

Veng a proposar al Ple de l'Ajuntament el següent acord;

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS MORTUORIS
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esdevinguda problemàtica per una serie de ci
el cas enumerar, fins que darrerament constitueix un problema mes

de la gestió municipal.

Per tal de resoldre de forma definitiva i satisfactoria molt

especialment pels ciutadans que veuran rebaixat el cost dels
serveis mortuoris, s'han mantigut contactes amb l'Empresa Funeraria
Municipal de l'Ajuntament de Palma.

Fruit d'aquests contactes s'han establert les linies mestres

del que seria la contractació amb l'Empresa Pública E.F.M S.A. de

l'Ajuntament de Palma per la qual cosa es formula la següent:

Proposta d'acord: Sol.licitar de l'Ajuntament de Palma que els
serveis funeraris i mortuoris d'enterrament i cemetiri del municipi
de Esporles siguin prestats per l'Empresa Funeraria Municipal SA,
als preus oficials que siguin aprovats per l'Ajuntament de Palma

pels seus habitants.

Facultar el Sr. Batle perquè signi el conveni i demés
documents precisos per a la materialització i posada en pràctica
d'aquest acord, que tindrà una durada d'un any prorrogable per

iguals périodes de temps si en tres mesos d'antelació al seu

venciment cap de les parts manifesta la seva voluntat de
resoldre'1.

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.

ESCOLETA INFANTIL.- El Sr. Batle demanar per tractar per

urgencia. Sotmès a votació 1'urgencia es aprovada per unanimitat.
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PROPOSTA

ana num.4

6262 c

0 0 12 0

Vist que la Taula de Contractació celebrada dia 25 de juny
proposar l'adjudicació de la contractació de 1'Escoleta infantil
a Maria Veronica Gil Ibañez, veng a proposar el Ple d'aquest
Ajuntament el següent;

- Adjudicar el contracta de Escoleta Infantil a la Sr. Maria
Veronica Gil Ibañez.

- Preu de la contracta (6. 100.000) sis mi.lions cent mil

pesetes.

- Formalitzar el contracta d'acord amb la clausula XVI del Plec

de Condicions .

- Autoritzar el Sr. Batle per signar els documents nessesaris.

PRECS I PREGUNTES.-

- El Sr. Batle anunciar que el dia següent, 26 de juny hauria una

reunió amb el CSIC, per parlar del projecta , pel que fa a la part
que s'adjudicara a l'Ajuntament.

- Aixi mateix el Sr. Batle a mes de convidar al consistori a la

Misa que es celebrará el disabte dia 29 de juny en honor del patró
del pobla Sant Pere, digue que hi tenien previst asistiri, la Sr.
Maria Antonia Munar, Presidente del Consell Insular de Mallorca, i
el Conseller de sanitat Sr. Damia Pons.

- El Sr. Gabriel Sabater pel P.P. digue que havia abservat que

últimament pel pobla hi havia una brigada de netetja que no era del
personal propi de l'Ajuntament. Li agradaria saber el perque i qui

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.
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la pagave.

EI Sr. Alemany responsable de mantaniment li responguer, que era

una oferte que li havia fet l'empresa Esment a n'aquest Ajuntament,
que mitjançant el pago de 300.000 pesetes, l'esmentada empresa, que

le composan un grup de discapacitats, es compromatia a netetjar tot
el pobla.

- El Mateix Sr. Sabater digue que dia 30 d'abril un propietari del
C/ Arbos, C/ Pau, comunicar a aquest Ajuntament que la paret havia
caigut a causa d'un camión de 1 ' Ajuntament,i demanar que li
arreglasen i no se li havia contestat.

El Sr. Alemany li digue que hi havia dues opcions i que estaven
pendents del pressupost, i que era una feina urgent i que despres
de festes es faria.

- Aixi mateix digue que els aparcaments de c'an Campos estavan en

un estat deplorable, i demanava si el mantaniment era a càrrec de

l'Ajuntament o del particulars.
El Sr. Pep Alemany li responguer que a carrecg dels particulars

i que creu que come tal els sistemas de seguratat han de pasar les
seves revisions periòdiques, pero que s'ha averiguaria.

- Tambe digue que els Plens era llei que es posasin el tablo
d'anuncis, perque el mes passat no s'hi havian exposat.

El Sr. Batle li respongué que s'hi exposaven, pero que podia
haver estat un descuit.

- El Sr. Pep Alemany digue que s'havian posat les orquilles de
c'an Campos pero que ni faltaven i ni posarian mes.

- Pel que fa a Ses Rotgetes, el Sr. Alemany deigue que tenia una

reunió amb ells i va dir que se li donaria la maxima celeritat.
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Conselleria de Governació num. 6

Un cop examinats els punts assenyalats a î^ordre del dia,
essent les vint-i-una hores , el Sr. Batle aixeca la sessió, i per

fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la Secretària en don fe,
i amb el seu Vist-i-Plau estenc la present Acta al lloc i la data

assenyalats a l'encapçalament.

Esporles, 25 de juny de 1996
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 28 DE JUNY DE 1996

Membres assistents;

Sr. Josep Alemany Martínez
Sr. Lorenzo Sebastián Margarit Trias.
Sr. Gabriel Coll Barceló

Sr. Jaume Pou Reynes
Sr. Jaume Font Bordoy

Membres absents:

Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Juan Ferrà Capllonch
Sr. Catalina Matas Sastre

Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Rafel Angel Bosch Sans

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes

Balears, essent les deset hores minuts del dia vint-i-vuit de juny
de mil nou-cents noranta-sis, es reuneix a la Sala d'Actes de la
Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la Corporació
sota la Presidència del Batle Sr. Pere Trias Aulí, i amb
l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a

l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària i

urgent i en ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia,
el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretaria la de

la Corporació Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

RACTIFICACIÓ URGENCIA CONVOCATORIA.- El Sr. Batle explicar el
motiu de 1'urgencia de la sessió motivada per la negativa de la
Caixa de Balears "Sa Nostra" a signar el préstec de 150.000.000 de
pessetes amb les condicions en que va esser adjudicat, del Ple
d'aquest Ajuntament.
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Sotmès a votació es aprovada la ractificc
unanimitat.

PROPOSTA ADJUDICACIÓ PRÉSTEC AL BANC DE CRÈDIT LOCAL.- Es

deixa damunt la taula la proposta.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia,
essent les deset hores i trenta minuts , el Sr. Batle aixeca la
sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la
Secretària en don fe, i amb el seu Vist-i-Plau estenc la present
Acta al lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

Esporles, 28 de juny de 1996

El Batle, La Secretaria,
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I

URGENT CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 1 DE JULIOL DE 1996

Membres assistents:

Sr. Josep Alemany Martinez
Sr. Jaume Font Bordoy
Sr. Jaime Pou Reynes
Sr. Gabriel Coll Barceló

Sr. Lorenzo Sebastian Margarit Trias.

056267 c ,

12^

Membres absents;

Sr. Jaume Balaguer Llinàs
Sr. Joan Ferra Capllonch
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Rafael A. Bosch Sans

Sra. Catalina Matas Sastre

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes

Balears, essent les catorze hores i trenta minuts del dia un de

juliol de mil nou-cents noranta-sis, es reuneix a la Sala d'Actes
de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la
Corporació sota la Presidència del Batle Sr. Pere Trias Aulí, i amb
l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a

l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària i

urgent i en ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia,
el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretaria de la

Corporació Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

RATIFICACIÓ URGÈNCIA CONVOCATÒRIA.- S' aprova per
unanimitat la urgència de la convocatòria, per tractar en ella els
assumptes inclosos a l'ordre del dia.

PROPOSTA ADJUDICACIÓ PRÉSTEC AL BANC DE CRÈDIT LOCAL.- El
Sr. Batle dona lectura a l'escrit dirigit a aqueix Ajuntament per
La Caixa de Balears, "Sa Nostra", que literalment diu:
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que por

licatario del

GOVERN BALEAR

Conselleria de Governad(ÍEl motivo de la presente, es para^
parte de SA NOSTRA CAIXA DE BALEARS como primer"^
préstamo de Pesetas Ciento cincuenta millones /150.000.000.-/ pago

Financiación Sentencia Tribunal Supremo Ca l'Amet, no tiene
inconveniente alguno para que dicho préstamo sea constituido en

otra Entidad.

Sirva la presente como renuncia a la constitución del

mismo solicitada por Vds."

En vista del qual, proposo l'adjudicació de 1'esmentat
préstec al segon participant que ha presentat pliques al concurs,

que es l'entitat ARGENTARIA, Banc de Crèdit Local, amb les següents
condicions ;

- Import: 150.000.000.- pessetes
- Tipus d'interès nominal anual; MIBOR + 0.15%
- Comissió d'obertura; 0.10%
- Termini de liquidació; Mensual
- Termini d'amortització; màxim 17 amus

- Termini d'amortització; Mensual
- Quotes; Iguals i consecutives, comprensives d'interès

i amortització, per import de 1.410.617.- pessetes cada quota. No
obstant, en el supòsit que la quantia dels interessos corresponents
a algun termini de liquidació, calculats conforme a l'establert a

la Clàusula cinquena, fos superior a dit import, la diferència
seria abonada pel Prestatari juntament amb la quota indicada.
Dintre de l'import de cada quota, la quantia corresponent a

interessos estarà en funció del tipus d'interès aplicable, essent
també variable, conseqüentment, la quantia corresponent a

amortització, determinada per la diferència entre l'import fixo de
la quota i els dels interessos, per la qual cosa el termini
d'amortització serà així mateix variable. A l'acabament del termini

màxim d'amortització establert en aquestes Condicions Particulars,
el Prestatari reembolsará d'un sol cop el capital pendent
d'amortitzar, en el seu cas.

- Interès de demora; 18% nominal anual, o si fos
major, la suma de l'interès del contracte més un marge addicional
del 0.50%.

- Interès PASSIU; MIBOR menys 0.50%.
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Conselleria de Governació s clàusules del contracte a sig
continuació es transcriuen;

* Ses que a

PRIMERA.- El Banc atorga un préstec per l'import i per a les
finalitats establertes a les condicions particulars.

El prestatari s'obliga a reintegrar al Banc el capital prestat
i a pagar els interessos, comissions i quantes despeses es

devinguin a favor del mateix com a conseqüència del present
contracte.

SEGONA.- Amb valor del dia de la formalització del contracte

el Banc abonarà en el compte corrent obert en el mateix a nom del

Prestatari l'import total del préstec.

TERCERA.- Des de la data de formalització del contracte el

Prestatari podrà retirar els fons del préstec mitjançant xecs o

altres ordres de pagament reglamentàriament autoritzades, contra el
seu compte corrent en el Banc.

El Prestatari ha de justificar, mitjançant certificats
d'inversió realitzada, l'aplicació de l'import del préstec a les
finalitats establertes a les Condicions Particulars en el termini

de dos anys comptats a partir de la data de la formalització del
contracte.

QUARTA.- Sobre l'import total de l'operació es devengará la
comissió d'obertura establerta a les Condicions Particulars que es

liquidarà, d'un sol cop, a la data de formalització del contracte.

CINQUENA.- L'import del préstec no reintegrat al Banc
devengará el tipus d'interès anual indicat en les Condicions

Particulars .

El tipus d'interès aplicable es determinarà conforme a les

següents normes:

1.- Tipus d'interès normal.
Serà el resultant de la suma del MIBOR i del marge,

a) S'entén per MIBOR, als efectes del present contracte, el
tipus del Mercat Interbancari de Madrid reflexat a la pantalla MBOR
de Reuters a les onze hores del dia que procedeixi, determinat
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onselleriïdeûtwematià ' establert en el punt 3 d'aquesta clàSsula, i^nirementati ívX
amb les despeses habituals d'obtenció d ' aquest s^S^^úl¿^;^el Mercat
Interbancari, incloent els corretatges d'intermediaris, així mateix
habituals per aquest tipus d'operacions i qualsevols impostos,
taxes, recàrrecs, estatals o no, que gravin actualment o puguin
gravar en el futur l'obtenció de fons en el Mercat Interbancari,
expressats en termes de percentatges anuals.

b) El marge serà el fixat a les Condicions Particulars.
El resultat de la suma dels components anteriors, en cas de no

ser múltiple cencer d'un octau d'1%, es redondetjara a l'alça al
més proper múltiple d'aquesta fracció.

2.- Tipus d'interès substitutiu.
En el supòsit que, per qualsevols raons que afectin al Mercat

Interbancari de Madrid, no es pogués determinar la referència MIBOR
assenyalada en el punt 1 anterior, s'aplicarà el tipus d'interès
resultat de la mitja aritmètica dels tipus d'interès ofertats als
Bancs Bilbao-'i/izcaya, Santander i Central-Hispanoamericano a
l'esmentat Mercat, a les onze hores del dia que pertoqui,
determinat conforme a l'establert en el punt 3 d'aquesta Clàusula
incrementat amb les despeses habituals d'obtenció d'aquests fons
als quals fa referència el punt 1 anterior, així com el marge
establert a les Condicions Particulars.

El resultat de la suma dels components anteriors es

redondetjarà a l'alça, en el seu cas, segons el previst en el
número i anterior.

Aquest tipus d'interès substitutiu s'aplicarà per un període
d'un mes, revisant-se per mesos successius, en el supòsit de que al
final de cada uns d'aquests períodes mensuals es mantingués la
impossibilitat d'aplicar el tipus d'interès normal definit
anteriorment en el punt 1. Reestablertes les circumstàncies que
permetin aplicar l'interès normal, el tipus o, en el seu cas, els
tipus aplicables a la resta del període d'interès es determinaran
conforme a allò previst en el punt 3 següent.

3.- Períodes d'interès.

La vida de l'operació es dividirà en períodes d'interès
successius d'UN MES, segons s'estableix en els paràgrafs següents.

El primer període de venciment final, reembossament,
cancelació o resolució anticipada del contracte, conduirà el
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A efectes de determinació del tipus d'interq^s aplicaMe i de
deveng i liquidació d'interessos, s'entendrà quV>^jcá..d€' període
d'interès successiu comença el mateix dia d'acabament del període
d'interès immediat anterior, que serà, a l'hora, el dia inicial del

període següent; es a dir, s'entendrà el primer dia del període com

a transcorregut i el darrer dia com a no transcorregut.
A cada període d'interès es devengará el tipus d'interès

normal corresponent a dipòsits a termini igual al període d'interès
de que es tracti o, en el seu defecte, el substitutiu. A totes les

quantitats que romanguin pendents de reintegrament durant un

determinat període d'interès, o por d'ell, se'ls aplicarà el tipus
corresponent a dit període i al dia de començament del mateix,
menys en el supòsit de que dit dia sia inhàbil, en aquest cas

s'aplicarà el tipus corresponent al primer dia hàbil immediat
anterior.

« • •

A efectes informatius, el tipus d'interès efectiu anual (TAE)
corresponent a aquesta operació es el fixat a les Condicions

Particulars, calculat segons resulta de la fórmula matemàtica que

apareix en el número 1 de l'Annex V de la Circular del Banc

d'espanya número 8/1990, de 7 de setembre, i que està publicada a

la pàgina 27.506 del B.O.E. número 226, de 20 de setembre de 1990,
amb la modificació de la denominació dels simbols matemàtics

continguda a la Circular del Banc d'Espanya número 13/1993, de 21
de desembre, publicada a la pàgina 37.835 del B.O.E. número 313, de
31 de desembre de 1993, baix la hipòtesi de la disposició de
l'import total de l'operació el dia de la signatura del contracte,
pel període d'interès màxim previst en el mateix i utilitzat el

tipus d'interès corresponent al tercer dia hàbil anterior al de la

signatura.

SISENA.- Als interessos i comissions de liquidació périodique
establerts en el present contracte les serà d'aplicació, a menys

que expressament es disposi una altra cosa, el següent.
Les liquidacions es practicaran el darrer dia de cada termini

assenyalat a l'efecte a les Condicions Particulars, així com a la
data de venciment final o de reembossament, cancelació o resolució
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^OnSCllGri^dèXioVÈEnèciÓiel contracte, en el qual els interesses'--i ons es
■ y *a

consideraran vençuts per al seu pagament immedia^.
Els esmentats interessos i comissions es devCTîgâaS^ per dies

naturals, adeudant-se el seu import al compte corrent obert en el
Banc a nom del Prestatari amb la mateixa data valor de les

liquidacions, que seran notificades a aquest per a la seva

comprovació i demés efectes i es practicaran d'acord amb la següent

fórmula :

C X R X T

I = , essent:

B X 100

C= Capital pendent de reintegrament o deute vençut durant el

période de liquidació.
R= Tipus d'interès o comissió nominal en tant per cent
T= Dies que corresponent dintre del període de liquidació.
B (base)= 360, 90 o 30, segons que el tipus d'expressi en

percentatge anual, trimestral o mensual, respectivament.
Las restants comissions i les despeses repercutidles, així com

les quotes d'amortització, els imports reembolsats anticipadament
i demés devengs, s'adeuderan així mateix a l'esmentat compte
corrent amb data-valor de les seves liquidacions, venciments o

reembossaments respectius.

SETENA.- El préstec serà amortitzat pel Prestatari amb la

periodicitat, en el termini i mitjançant les quotes establertes a

les Condicions Particulars.

El primer venciment recaurà el darrer dia del primer període
d'amortització determinat segons l'establert a l'efecte a les
Condicions Particulars.

VUITENA.- Al final del termini de dos anys conforme a

l'establert a la Clàusula Tercera, les quantitats que han
d'aplicar-se a les finalitats del contracte i no hagin quedat
justificades es destinaran a reembossament anticipat del préstec,
a menys que el Banc accedís a la seva pròrroga.

Amb independència de l'establert a la Clàusula anterior i a

les Condicions Particulars sobre amortització del capital, si el
Prestatari es trobes al corrent del pagament en les seves
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el dels

^OnSClIericpdèCawemactó financeres amb el Banc podrà
parcialment, el reembossament.

L'import reembolsat, incrementat, en el se

interessos corresponents, es liquidarà el dia en que acabi el
termini corresponent en el supòsit previst a l'apartat primer

d'aquesta Clàusula, i el darrer dia del termini d'interès en que es

sol·liciti pel Prestatari el reembossament anticipat, en el cas

contemplat en el paràgraf segon, sempre que dita sol·licitud es

rebi en el banc abans dels 15 dies naturals al darrer dia de

l'esmentat termini; no rebrer-se amb 1'antel•lació indicada, el
reembossament es liquidarà el darrer dia del termini d'interès

següent•
El Banc notificarà al Pestatari l'import del nou capital a

amortitzar•

NOVENA.- El Banc es considerat creditor del Prestatari per raó
del principal d'aquesta operació, els seus interessos, comissions,
despeses repercutibles i quant li sia degut i en garantia del seu

reintegrament i pagament afecta i grava d'una manera especial els
ingressos que produeixin els recursos assenyalats com a garantia a

les Condicions Particulars, que el Prestatari s'obliga a mantenir
domiciliats i/o a domiciliar, per al seu ingrés i abonament en el
compte corrent obert als seu nom en el Banc, amb caràcter
irrevocable, fins que no es cancelin totes les obligacions
financeres del Prestatari amb el Banc, comprometent-se a atorgar,
en el seu cas, a requeriment d'aquest, l'oportú poder per a que el
Banc rebi directament les quantitats liquidades i/o recaptades
procedents dels esmentats recursos.

Dits recursos i domiciliació d'ingressos quedaran així mateix
afectats en garantia de les operacions pendents d'amortització
formalitzades amb el Banc pel Prestatari o de les que

subsidiàriament o solidàriament sia garantidor o avalista davant el

Banc, si hi fossin.
Amb referència a aquests ingressos, el Prestatari declara que

es troben lliures de tota càrrega, gravàmens o compromís de
domiciliació, a excepció dels ja esmentats, en el seu cas, a les
Condicions Particulars, constituint una garantia de caràcter
preferent en favor el Banc, procedint-se en quant als recursos
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DESENA.- En cas d'insuficiència comprovada de les garanties
esmentades a la Clàusula anterior, o de la no efectivitat de les
mateixes davant el pagament degut, dites garanties quedaran
ampliades i, en el seu cas, substituïdes amb aquelles altres que

indiqui el Banc, en quantia suficient per a que quedi assegurat

l'import de la càrrega financera anual i un 10% més.

ONZENA.- Els ingressos dels recursos especialment afectats
assenyalats a les Condicions Particulars com a garantia del
compliment de les obligacions contretes pel Prestatari en el
present contracte seran considerats, en tot cas, com a dipòsit fins
a cancelar el deute amb el Banc, no podent destinar-los a altres
atencions en tant no estigui al corrent en el pagament de les seves

obligacions financeres amb el mateix, havent d'ingressar el
Prestatari el producte dels esmentats recursos al compte corrent
obert en el Banc al seu nom. També estan facultats per efectuar els
esmentats ingressos, en el seu cas, el Banc i els Entès Liquidadors
i/o Pagadors dels esmentats recursos, en virtut dels apoderaments
i/o ordres de domiciliació corresponents.

Així mateix, a l'esmentat compte corrent es carregaran les
càrregues financeres derivades de la present operació i, en el seu

cas, les corresponents a altres operacions per les quals pugi
resultar obligat el Prestatari davant el Banc.

En el supòsit que existisen dubtes vençudes pendents de
pagament al Banc, com a conseqüència del present contracte o

d'altres anteriorment formalitzats, el Prestatari vindrà obligat a

liquidar dits deutes de forma immediata, al final de les quals no

podrà disposar de cap tipus de quantitat de les que s'ingressin a

l'esmentat compte corrent fins que quedin liquidats dits deutesj
tot això, sense perjudici del deveng d'interessos de demora.

El Banc queda facultat expressament amb caràcter irrevocable,
com a conseqüència d'aquest contracte i en tant no hagin quedat
canceladas totalment pel Prestatari les obligacions que
l'incumbeixen en vitud del mateix, per aplicar al pagament dels
interessos, comissions i despeses repercutibles i a amortització
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qualsevols quantitats que existeixin en

Prestatari als comptes corrents, de crèdit
en el mateix, i en general a compensar-les amb altres dipòsits de
diners o de valors dels quals el Prestatari en fos titular, amb

independència de la denominació que rebessin i el termini pel que

estiguessin constituïts, quedant autoritzat el Banc, des d'ara, amb
dita finalitat compensatòria, per a cancelar anticipadament les

imposicions així com per a vendre els valors dipositats, en la
mesura necessària per a extingir el deute.

DOCENA.- En cas d'incompliment pel Prestatari de les seves

obligacions derivades del present contracte i, en particular, de
les relatives als pagaments deguts al Banc, a l'ampliació o

substitució de garanties i a la domiciliació dels recursos fixats
a les Condicions Particulars, el Banc podrà, previ requeriment al

Prestatari, rescindir el contracte per si mateix, sense necessitat
de resolució judicial, i declarar vençuts tots els terminis. El
Banc farà afectiu quant se li degui procedint contra tots o

qualsevol dels recursos assenyalats com. a garantia i/o del qual
ingrés es trobi domiciliat en el Banc i adeutant les corresponents

liquidacions en el compte corrent del Prestatari, o m.itjançant la
pertinent compensació d'acord amb allò previst a la Clàusula
anterior; essent, en tot cas, a càrrec del Prestataria els mals i

perjudicis, despeses i costos que es produeixin com a conseqüència
de la resolució del contracte.

El Banc tindrà en tot moment la facultat de comprovar la
realitat de la inversió del préstec amb la finalitat a que es

destina. Si advertís que es dona diferent aplicació, o que dita
aplicació es fa en forma diferent de la necessàriament prevista amb
adob a la legislació vigent, el Banc podrà, sempre previ
requeriment al Prestatari, resoldre el contracte conforme a

l'establert en el paràgraf anterior.

TRETZENA.- Aquest contracte de préstec, acreditatiu de
l'obligació de pagament, un cop intervingut per fedatari públic
tindrà caràcter executiu, podent el Banc, en cas d'incompliment,
fer efectives totes les obligacions que conte i es derivin del
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A efectes del que disposa 1 ' la Llei
d ' En juiciament Civil, es pacta expressament pel^we^rcractants que

la liquidació per a determinar el deute executivament reclamable es

practicarà pel Banc, el qual expedirà l'oportuna certificació que

reculli el daldo que presenti el compte corresponent a aquesta

operació al tancament de la mateixa. En la seva virtut, bastarà per

a l'exercici de l'acció executiva la presentació d'aquest document
intervingut per fedatari públic, juntament amb la certificació

prevista a l'article 1429, número 6, de la Llei d'Enjuiciament
Civil i l'aportació del certificat expedit pel Banc del saldo que

resulti a càrrec del Prestatari; en dit certificat farà constar el

fedatari públic que intervingui a requeriment del Banc que el saldo
coincideix amb el que apareix en el compte obert al creditor i que

la liquidació del deute s'ha practicat en la forma pactada en

aquest contracte per les parts.

CATORZENA.- El Banc podrà cedir i transferir a altres Entitats
Financeres els seus drets i obligacions derivats del present
contracte, amb la llargària i el contingut que amb aquelles
convingui i sense més requisits que la prèvia comunicació al
Prestatari i que no suposi despeses addicional alguna per al
mateix.

QUINZENA.- Seran a càrrec del Prestatari les taxes i demés

tributs que gravin o puguin gravar la present operació, els seus

interessos, comissions, despeses repercutidles i amortització,
doncs Banc ha de rebre Íntegrament, en tots els casos, les
quantitats 1iquidadesque pels citats conceptes es devinguin com a

conseqüència d'aquest contracte. Seran també a càrrec del
Prestatari totes les demés despeses ocasionats, en el seu cas, per

l'atorgament del present contracte.

SETZENA.- Sense perjudici del dret de resolució establert en

aquest contracte, en el cas de que el Prestatari incorregués en mor
en el compliment de les seves obligacions de pagament amb el Banc
que per qualsevol concepte -amortització, interessos, comissions,
taxes, tributs o altres despeses repercutidles- l'incumbeixen.
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l'interès de demora, que es devengará sobre 1'\mport deute des
del dia següent al seu respectiu venciment.

El tipus d'interès de demora serà el tipus fixo establert a

l'efecte en les Condicions Particulars; o el tipus d'interès
variable, normal o substitutiu, definit a la Clàusula Cinquena

d'aquest contracte més el marge addicional fixat a dites Condicions

Particulars, si la suma dels dos components anteriors fos superior
a l'esmentat tipus fixo.

Quant, conforme a l'anterior, procedeixi aplicar l'interès
normal establert en el punt 1 de la Clàusula Cinquena, el tipus
serà el corresponent a dipòsits a termini igual al període de

liquidació establert a les Condicions Particulars.
El tipus d'interès substitutiu s'aplicarà, en el seu cas,

conforme al disposat en el punt 2 de la Clàusula Cinquena; havent-
se d'entendre substituïda la referència que es fa en el darrer

pàrragraf al període d'interès pel període de liquidació.
Les liquidacions d'interessos de demora es practicaran en la

forma i amb la periodicitat previstes a la Clàusula Sisena i a les
Condicions Particulars, així com a les dates en que existeixi saldo
al compte corrent del Prestatari per atendre parcial o totalment al
pagament del deute vençut.

Els interessos de demora devengats, líquids o vençuts i no

satisfets es capitalitzaran en el darrer dia de cada període de
liquidació, de forma que, com a augment de capital, devenguen nous

interessos al tipus d'interès de demora fixat en aquesta Clàusula.

DESETENA.- El prestatari queda obligat a comunicar al Banc
tots els acords que afectin en qualsevol manera a les condicions

d'aquest contracte i, especialment, a les garanties fixades a les
Condicions Particulars, així com a les consignacions
pressupostàries per a pagar al Banc la càrrega financera anual, a
fi de que pugui recurrir legalment contra els que estimi li
perjudiquin, i es compromet al compliment de quants requisits i
tràmits exigeixi la formalització i desenvolupament d'aquesta
operació, les seves garanties, l'aplicacions dels fons a les
finalitats que amb la mateixa es financin i el pagament de les
seves obligacions davant el Banc.
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còpia del Pressupost vigent i de la liquidació

DEVÜITENA.- Els Jutges i Tribunals competents per a entendre
en quantes qüestions litigiosos puguin derivar del present
contracte seran els de la ciutat de Madrid, per ser aquesta plaça
el lloc de compliment de l'obligació.

DENOVENA.- La present operació, subjecte a tributació per

l'Impost sobre el Valor Afaigit, es troba, no obstant, exempta del
mateix, per expressa causa d'exenció recollida a l'article 20,
apartat 1, número 18, lletra c), de la Llei 37/1992 , de 28 de
desembre, reguladora de l'Impost.

VINTENA.- S'assenyalen com a adreces per a la pràctica de
qualsevol notificació i comunicació entre les parts contractants,
en relació amb el present contracte, els indicats en aquest
document. Dites notificacions i comunicacions es realitzaran per

qualsevol mitja que perro,eti tenir constància de 1'entrega i
identitat de les mateixes.

VINTIUENA.- Aquest document podrà ser elevat a escriptura
pública o intervingut per fedatari públic, a petició de qualsevol
de les parts, essent a càrrec del Prestatari les despeses que

origines la formalització pública o intervenció esmentades.

dia, essent les quinze hores, el Sr. Batle aixeca la sessió, i per
fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la Secretaria en donc fe,
i amb el seu Vist-i-Plau estenc la present Acta al lloc i la data

assenyalats a l'encapçalament.

Sotmesa a votació la proposta, es aprovada per unanimitat
dels assistents.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del

Esporles, 1 de juliol de 1996
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 30 DE JULIOL DE 1996

Membres assistents;

Sr. Josep Alemany Martínez
Sr. Gabriel Sabater Camps

Sr. Gabriel Coll Barceló

Sr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Jaume Font Bordoy
Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Juan Ferrà Capllonch
Sr. Catalina Matas Sastre

Sr. Lorenzo Sebastián Margarit Trias
Sr. Jaume Pou Reynes

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes

Balears, essent les vint hores i trenta minuts del dia trenta de

juliol de mil nou-cents noranta-sis, es reuneix a la Sala d'Actes
de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la
Corporació sota la Presidència del Batle Sr. Pere Trias Aulí, i amb
l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a

l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella
tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou
degudament notificat. Assisteix com a Secretaria la de la

Corporació Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTA ANTERIOR.- Es dona per llegida 1'acta de la sessió
ordinària de 25 de juny de 1996 i l'acta de la sessió
extraordinaria i urgent de dia 28 de juny de 1996, 1 de juliol
1996, copia de la qual fou entregada juntament amb la convocatòria
d'aquesta sessió.

Sotmesa a votació fou aprovada amb al següent resultat:
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Pàgina num.2

Vuit (8) vots a favor, tres (3) del PAS-PSM i cinc (5)

Tres (3) abstencions del PSOE.

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de
correspondència, la Secretària dóna compte del següent:

- Federació Balear de Bandes de Música i Associacions

musicals, registre d'entrada num.. 1695 de 1.07.96, sol.licitud per

organitzar un festival de bandes de música a la vila d'Esporles.
- Sa Nostra, registre d'entrada num. 1704 de 1.07.96,

comunicació de Sa Nostra que no te cap inconvenient en que

l'Ajuntament subscrigui un préstec amb un altre entitat.
- Col.legi Públic d'Esporles, registre d'entrada num.

1710 de 2.07.96, remissió estadística de l'enquesta de turismes de
servei públic.

- Col.legi Públic d'Esporles, registre d'entrada num.

1767 de 10.07.96, CP Gabriel comas i Ribas, demanen que el pròxim
curs continuïn els professors de música la psicòloga i la
coordinadora esportiva.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada 1807 de

12.07.96, remissió contenidors per la recollida selectiva de piles.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,

registre d'entrada num. 1832 de 17.07.96, addendum al conveni de
cooperació entre l'Ajuntament i el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

- Ministeri de Justícia, registre d'entrada num. 1861 de
19.07.96, compareixença del Batle en l'administració de Justícia

per realitzar el pagament de la sentencia de Ca 1'Amet.
- Vicki Roca Albertí, registre d'entrada num. 1863 de

19.07.96, execució de la sentencia del Tribunal Suprem per part de
l'Ajuntament i Vicki Roca Albertí.

A instància del Sr. Jaume Balaguer es va fer especial
menció a la sentencia num. 430 de la Sala Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
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Balears, autos num. 668/94, que el demandant es

Font S.L. El fallo fou el següent:

Primer.- Desestimar el present recurs contenciós administratiu.

Segon.- Declarem adequats a l'ordenament jurídic els actes
administratius impugnats i en conseqüència, els confirmen.
Tercer.- No es fa declaració en quan a les costes processals.

Contra la present sentencia no procedeix recurs ordinari.

DECRETS DE BATLIA.- El Sr. Batle donar compte dels
decrets de Batlia, haguts desde l'últim Ple, diguent que anaven del
núm. 131 al 179, explicant molt rònegament el contingut dels
mateixos.

CONVENI DE BOMBERS DEL CIM.- El Sr. Jaume Balaguer digué
que abans d'entrar amb l'ordre del dia voldria fer qualqunes
aclaracions respecte de la postura que va adoptar el seu grup.

El Sr. Batle li pregar que ho fes mes endavant al que el Sr.
Balaguer responguer que era precís fer-ho ara i digué el següent:

Que encara que en el fons la seva postura no ha canviat ja que
el seu grup seguia pensant que el Govern actual no estava legitimat
per exercir com a tal, però que en la forma si havien pres la
determinació de tornar a participar, ja que la seva postura no
havia produït les reaccions que s'esperaven, degut a la passivitat
del grup popular, per tant, digué que assistirien al Ple i votarien
amb conseqüència

El Sr. Josep Alemany donar lectura a la següent proposta:

CONVENI BOMBERS DEL CIM
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Vist el borrador del Conveni trames pel CoT^^fl Insular de
Mallorca, que acontinuació es relaciona, en respecta del Servei de
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, per la present proposo
al Ple:

1.- Adherir-nos al mateix i facultar al Sr. Batle per a la
seva signatura

REUNITS, d'una part el President del Consell Insular de
Mallorca Sr. i d'una altra el Batle d'Esporles, Sr.
D.Pere Trias Auli.

MANIFESTEN

1er.- Que el Consell Insular de Mallorca,a en reunió de data
7 de maig de 1984 adoptà l'acord d'organitzar el Servei de
Prevenció, Extinció d'Incendis i de Salvament, amb caràcter
insular, en règim de col·laboració amb els Ajuntaments, excepció
feta del Terme Municipal de Palma de Mallorca.

Tot això en base l'article 36 de la Llei Reguladora de les
Bases del Règim Local en relació als articles 26 i 31 del mateix
text.

2ón.- Per part seva, el Consell Insular de Mallorca, reconeix
a l'Ajuntament d'Esporles la competència municipal del Servei,
aspecte que se regularà de comú acord en ordre la plena efectivitat
d'aquell.

3er.- Tot l'anterior, és conseqüència del risc originat pel
creixement de la moderna societat industrial i de la necessitat

derivada de dotar al Servei esmentat dels mitjans tècnics
suficients, per la qual cosa es recomana l'establiments d'una
organització d'àmbit supramunicipal, a fi de dotar d'un àm.bit
territorial suficient el Servei i poder arribar a tota l'illa de
Mallorca amb igual eficàcia.

En virtut de tot l'anterior i a l'objecte de formalitzar la
col·laboració del Servei de Prevenció, extinció d'Incendis i de
Salvament del Consell Insular de Mallorca, amb l'Ajuntament
d'Esporles ambdues parts en la representació que ostenten i

Paper transcripció acords i resolucions



GOVERN BALEAR

onselleria de Governació

1 4 1

um. 5

degudament autoritzats pels Plens de les Corporacions respectives,
formalitzen el Conveni de Col·laboració present, d'acord amb les

següents

CLAUSULES

PRIMERA.- Que el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament
d'Esporles, estableixen el present Conveni de col·laboració per a

la prestació dels Serveis de prevenció i d'Extinció d'Incendis i de

Salvament, d'acord amb els termes que s'estableixen en els

apartats.
SEGONA.- El Servei, en règim de col·laboració serà constituït

pel Servei Central del Consell Insular de Mallorca, els Parcs

principals i els Parcs Auxiliars els quals treballaran en estreta

col.laboració•

TERCERA.- L'Ajuntament d'Esporles per raó de la competència
municipal i de la col·laboració acordada en matèria de prevenció i
d'extintició d'incendis i salvament, s'obliga a aportar l'u per
cent (1%) de l'import del Pressupost ordinari de la Corporació al
Consell Insular de Mallorca dins el termini de tres mesos a comptar
des de l'aprovació del dit Pressupost.
Aiximateix, col·laborarà en la formació i en la recollida de dades
necessàries per al Servei, en ordre la realització prèvia de
programació i de planificació del Servei.

El Consell Insular de Mallorca mitjançant el seu Servei de

Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament atendrà tots els
treballs que li pertanyen, que es produeixin en el T.M d'Esporles.

La direcció Tècnica del Servei, correspondrà exclusivament, al
Consell Insular de Mallorca.

QUARTA.- Les despeses originades pel Servei en règim de
col·laboració, seran satisfetes pel Consell Insular de Mallorca,
excepte les que s'acordin concretament i corresponguin a un o

d'altre organisme.

CINQUENA.- Aquest Conveni tindrà una durada de TRES ANYS (3),
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prorrogable automàticament.
Per poder-lo rescindir, s'haurà de comunicar per escrit, per

qualsevulla de les parts, amb NORANTA DIES (90) d'antel.lació.

En el moment de la rescissió del Conveni, l'Ajuntament
d'Esporles es compromet a tornar al Consell Insular de Mallorca els
bens mobles i immobles afectes al Servei que són propietat d'aquest
Consell.

I en prova de conformitat, signen el Conveni present per

duplicat, a Palma de Mallorca

2.- Comprometrer-nos a l'habilitació d'una partida
pressupostària de l'I per cent de l'import de Pressupost ordinari
de la Corporació per a 1997.

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.

CONTRACTACIÓ PSICÒLOGA CURS 96-97.- El Sr. Batle donar

lectura a la següent proposta;

PROPOSTA DE BATLIA

Per la present propós al Ple, l'adopció del següent
acord ;

1er.- Contractar a la Sra. Catalina González Morant com

a Psicòloga Escolar per a desenvolupar la seva tasca al Col·legi
Públic Gabriel Comas i Ribas durant el curs acadèmic a 1'Escoleta

Infantil i coordinació amb els serveis socio-culturals de

l'Ajuntament, durant el curs acadèmic 96/97.

2on.- Que la jornada laboral serà de setze (16) hores
setmanals i la retribució serà a raó de dues mil setanta (2.070)
pessetes brutes per hora.
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P^gjína num. 7

El Sr. Jaume Pou demanar si s'augmentav^ i

El Sr. Batle digué que si s'augmentava perquè cobrés el
mateix que els altres professionals que feien feina a l'Ajuntament
i perquè no s'ha l'havia augmentada mai.

El Sr. Balaguer volgué introduir la següent esmena;

"

Que tinguent coneixement de que el Ministeri dona un servei
de Psicòleg que es facin les gestions pertinents per demanar ajuda
econòmica o un Psicòleg que dugui a terme aquesta tasca."

El Sr. Batle li respongué que efectivament el Ministeri ja
s'enviava un Psicòleg però que no cobria les totals necessitats, ja
que havia que donar suport a tots els cursos del Col·legi Públic,
escola infantil, grup d'Esplai etc. i que el que enviava el
ministeri només cobria els cursos superiors del Col·legi Públic, i
que li pareixia be l'esmena, que millor si es podia conseguir.

Sotmès a votació la proposta del Sr. Batle amb l'esmena del Sr.
Balaguer, es aprovada per unanimitat.

PLA D'OBRES I SERVEIS 1997.- El Sr. Josep Alemany donar
lectura a la següent proposta;

PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE L'AREA D'OBRES MUNICIPALS

Vista la convocatòria del Consell Insular de Mallorca a tots
els Ajuntament que es vulguin incloure dintre del Pla d'Obres i
Serveis per a 1997,

Venc a proposar al Ple d'aquest Ajuntament,
l'adopció del següent acord;
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obres "Magatzem Municipal"
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1997 les

2on.- Pressupost aproximat de les obres:
Magatzem Municipal 21.741.300.- ptes.

3er.- Quantia de l'aportació municipal: un màxim d'un 35% i un
mínim d'un 30%.

4t.- Habilitar les partides corresponents del Pressupost per

a fer front a la despesa mitjançant fons de l'Ajuntament.

5è.- L'Ajuntament es compromet a donar compliment als
requisits nomenats pel CIM a la convocatòria.

PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE L'AREA D'OBRES MUNICIPALS

Vista la convocatòria del Consell Insular de

Mallorca a tots els Ajuntaments que es vulguin incloure dintre del
Pla d'Obres i Serveis per a 1997,

Venc a proposar al Ple d'aquest Ajuntament l'adopció
del següent acord:

Sol.licitar assistència tècnica per a la redacció
del projecte i la direcció de les obres de "Magatzem Municipal".
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RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. - exposa que

atès l'art. 157 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora
de les Hisendes Locals, que estableix: "Con cargo a los créditos
del estado de gastos de cada Presupuesto sólo podrán contraerse
obligaciones derivadas de adquisiciones de obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural
del propio ejercicio presupuestario."

Vist que falten per reconèixer i per tant pendents de pagar
9.201.191.- (nou milions dues-centes una mil cent noranta-una)
pessetes corresponents a exercicis econòmics anteriors al 1996.

Considerant que aquestes despeses fan referència a feines
efectivament realitzades, que els proveïdors han de cobrar i no
existeix dotació pressupostària es proposa l'adopció del següent
acord :

ACORD

1er.- Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits. Partides de despeses a subsanar per correspondre a
exercicis anteriors a l'any 1995;

Partida Import

45.62302 305.388.-

(Pla d'Equipaments 1994, Recinte Poliesportiu)
44.62000 3.194.611."

(Pla d'Obres i Serveis 1995, Reforma Cementiri)
45.60008 325.248.-

(Pla d'equipaments 1993, Camp de Futbol)
43.22 361.069.-

(Disgasa Honoraris advocats)
42.62 4.664.875.-

(Ca 1'Amet Honoraris advocats)
43.22 350.000.-

( Varis Germans Font i Joan Font)
43.6 155.263.-

(Can Verd)

Total 9.356.454.-
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El Sr. Jaume Pou digué que totes les partides objecte del
reconeixement extrajudicial de crèdit havien estat compromeses

durant el Govern del PSOE per tal la seva postura seria de
abstenció.
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El Sr. Batle digué que la seva responsabilitat era habilitar
i pagar.

El Sr. Balaguer respecta de c ' an Verd manifestar el seu

possible dubte respecta de l'indemnització que es proposava amb el
conveni signat amb la propietat el seu moment per això manifestar
que es comprobas el conveni abans de fer efectiva la quantitat amb
qüestió.

Sotmès a votació es aprovat amb al següent resultat:

- Sis (6) vots a favor, tres (3) del PAS-PSM i tres (3) del
PSOE.

- Cinc (5) abstencions del PP.

MODIFICACIÓ PLANTILLA.- El Sr. Batle donar lectura a la
següent proposta;

PROPOSTA

Vist l'escrit de la Delegació del Govern, venc a proposar al
Ple d'aquest Ajuntament el següent acord;

Modificar la plantilla aprovada pel Ple de dia 13 de juny,
amb el sentit de suprimir, CONTRACTA TEMPORAL ; AUXILIAR DE POLICIA

estant la plantilla de la següent manera;

PLANTILLA PERSONAL
'acord amb allò disposat a l'article 90 de la Llei 7/85 de 2 d'abril,eguladora de les Bases del Règim Local, es relaciona la plantilla de
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sonal de l'Ajuntament D'Esporles;

FUNCIONARIS
Escala habilit.caràcter nacional

SECRETARI- INTERVENTOR ....

Escala d'Administració General

b) Subescala Administrativa
ADMINISTRATIU ....

ADMINISTRATIU

ADMINISTRATIU

c) Subescala auxiliar
AUXILIARS ADMINISTRATIUS. . . .

' '

0 0 ^

gina num.11

Places Grup Nivell Vacants Actual

1 B 18 - 1

1

1
1

Escala d'Administració Especial
b) Subescala Serveis Especials
b) Clase Policia Local i Auxiliars
AUXILIARS POLICIA LOCAL .....

d) Personal d'oficis
ORDENANÇA

PERSONAL LABORAL

Contractes indefinits
CAPATAÇ . .

OFICIALS lera ..........

OFICIAL lera Serv. Tènic. . . . .

PEO .......

NETEJADORES
ADMINISTRATIU- RECAPTADOR. . . . .

BIBLIOT.I ARXIU (30h/setmana) . .

ARQUITECTE (l/8jornada). ....

COORDINADOR ESPORTIU (30 h/set.)
AUXILIAR ADMINISTRATIU .....

TREBALLADORA FAMILIAR .....

AUX. ADM.Dispen.Mèdic (16 h/set).

2

1

B 18

C 16
C 12
C 12

D 9

E 9

E 7

2
1
3

3
1

1
1

1
1
2
1

1

1

2
1

1
1

1

2

1

1
2
1

3
1

1

1

Contractes temporals

AUX. ADMINISTRATIU Dispen.Mèdic . . 1 - - - 1
TREBALLADORA FAMILIAR. ...... 2 - - - 2
CONSERGE-PEO 1 - - 1
PEO ...3 - - - 3
COORDINADOR CULTURAL 1 - - - i
PERSONAL EVENTUAL -

El Sr. Balaguer digué que quant es va aprovar la plantilla el seu grup ja no
estigué d'acord ja que el que es volia era que es crees una plaça fitxa i que
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no hi havia un compromis de futur el seu vot seria ^^e^rcra.

Sotmès a votació es aprovat amb al següent resultat:

- Vuit (8) vots a favor, tres (3) del PAS-PSM i cinc (5) del PP.
- Tres (3) encentra del PSOE.

PROPOSTA ADJUNTA DEL PARLAMENT ILLES BALEARS.- El Sr. Josep Alemany Martinez
ar lectura a la següent proposta:

Dia 14 de maig d'enguany, el Ple del Parlament aprovà per unanimitat la
posició no de llei presentada pels grups parlamentaris Popular,
ialista,Nacionalista-PSM Esguerra Unida i Mixt, amb al text següent:

"Davant la situació de paràlisi del Pla de Pau de les Nacions Unides Sàhara
idental, el Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- Manifestar la seva preocupació pel bloqueig del Pla de Pau pel Sàhara
idental, que pot desembocar en un fracàs d'aquest, amb les negatives
seqüències que d'aquest fet es derivarien per l'estabilitat i desenvolupament
la regió.

2.- Expressar la seva inquietud davant l'absència d'una acció rigorosa de la
unitat internacional, encaminada a fer respectar els drets del Poble Saharià,
drets reconeguts per les mateixes Nacions Unides.
3.- Manifestar novament el suport al Poble Saharià en la seva reivindicació

. dret a autodeterminar-se en condicions justes.

4.- Reiterar la petició a les parts en conflicte -el Front Polisario i el
ne del Marroc- que iniciïn negociacions directes, amb supervisió internacional,
tal de remoure els obstacles que impedeixen la realització del referèndum

utodeterminació.

5.- Reclamar la presència d'observadors internacionals a la zona de conflicte
.olt especialment als territoris que romanen sota l'ocupació marroquina.

6.- Manifestar la preocupació davant les constants denúncies de violacions
s drets humans al Sàhara Occidental.

7.- Adreçar-se al Govern de l'Estat Espanyol en demanda d'una actuació
ddida com a antiga potència colonial, per tal que el Pla de Pau no fracassi
initivament procurant les actuacions necessàries davant les organitzacions
■ernacionals.

PROPOSTA

1
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8.- Reclamar dels governs dels estats de la Unió Eurd^Se^^ paralització de

; vendes d'armaments a les parts en conflicte, tal i com es preveu a les
ivencions internacionals, així com incrementar l'ajut humanitari al poble
larià que viu exiliat als campaments de refugiats de la zona de Tinduf, i que
;sa actualment per una situació especialment precària.

Sotmès a votació fou aprovat per unanimitat.

GOVERN BALEAR
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MODIFICACIÓ CONVENI CSIC-ESCOLES VELLES.- El Sr. Batle donar lectura a la
füent proposta;

PROPOSTA MODIFICACIÓ CONVENI CSIC-ESCOLES VELLES

Per la present proposo al Ple la modificació del Conveni subscrit
:re l'Ajuntament d'Esporles i el CSIC en relació a les Escoles Velles, en els
jüents extrems, segons el fax rebut de l'Institut Mediterrani d'Estudis
inçats, el qual a continuació es transcriu:

"Addendum al Convenio de Cooperación ,entre el Ayuntamiento
de Esporles y el Consejo Superior de Investigaciones Cien¬
tíficas para la puesta en funcionamiento del Instituto Me¬
diterráneo de Estudios Avanzados de les Islas Balears"

El Convenio de Cooperación suscrito entre el Ayuntamiento de Esporles y el
isejo Superior de Investigaciones Científicas preveia en su cláusula primera la
Ta objeto de cesión que se une como anexo I y que estaba grafiada como "A".

Habiendo surgido problemas técnicos en la realización del proyecto de
Tabilitación de les Escuelas y considerando ambas Instituciones que una
lificación al Convenio de Cooperación firmado puede mejorar la realización del
Dyecto, ambas partes intervinientes acuerdan, sustituir les cláusulas primera
segunda del Convenio de Cooperación firmado el 7 de diciembre de 1995 por les
juientes cláusulas:

PRIMERA (Bis).- El Ayuntamiento de Esporles cede en este acto al CSIC, el uso
1 patio grafiado como punto "B" del croquis adjunto, para ser utilizado por el
IC como paso de acceso al edificio a rehabilitar, comprometiéndose a no realizar
Tguna construcción sobre dicho patio durante el período de vigencia del Convenio
Cooperación, que impida el acceso, sin previo acuerdo del CSIC. Dicho patio

rà de uso público.

SEGUNDA (Bis).- El CSIC se compromete, con costes a su cargo, a realizar el
abado completo de los aparcamientos según les definiciones técnicas recogidas
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el anteproyecto presentado por el arquitecto redactor al Ayuntamiento de
orles, comprometiéndose también a realizar el acabado del patio definido en el
yecto como Zona B, al mantenimiento del mismo durante el periodo de vigencia

Convenio y a la construcción de una caseta de 30 m2. destinada a albergar
talaciones telefónicas. Esta caseta se construirá en la Zona B según recoge el
eproyecto. "

GOVERN BALEAR
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El Sr. Jaume Balaguer reconeix que no va poder assistir a les negociacions
ja es coneguda per el consistori la seva postura, però el que no els agrada

seu grup es hipotecar l'Ajuntament durant 99 anys i no tenir cap possibilitat
construir damunt la zona grafiada, per tal ell proposa cedir la zona d'accés
a zona ajardinada amb les condicions abans esmentades, però que es deixi una
a on l'Ajuntament pugui edificar, ja que de lo contrari no veuria be
smentada cessió degut a la manca de terrenys que te aquest Ajuntament per
er-hi construir edificis necessaris per la vida pública.

El Sr. Batle digué que el que es tracta de cedir al CSIC es una zona verda
jardinada que ademes de esser cuidada per el CSIC podrà esser utilitzada pel
le, però com que només es parlar de la zona de davant l'edifici li paraeixia
modificar al conveni que l'Ajuntament podrà construir a la zona D, que es

yala al grafiat.

Sotmès a votació fou aprovat per unanimitat, la proposta i l'esmena.

ESTUDI DE DETALL.- El Sr. Jaum,e Font Bordoy donar lectura a la següent
posta ;

PROPOSTA D'URBANISME

Vist l'Estudi de Detall per a l'ordenació dels volums de la cantonada situada
C/Darrera Sa Paret amb C/Mateu Font, presentat per Eduardo Catalano Bica, i
at després de l'aprovació inicial no s'ha presentat cap tipus d'al.legació,

Proposo al Ple:

Aprovar definitivament l'esmentat Estudi de Detall.

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.

1 Sr. Juan Ferra s'ausenta un moment del Plenari.

PROJECTE REPARCEL.LACIÔ DE SES ROTGETES DE CANET.- El Sr. Jaume Font donar
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dtura a la següent proposta

PROPOSTA

Vist el Projecte de Reparcel.lacló de Econòmica i normalització de finques
Ses Rotgetes de Canet, per l'execució del pla especial de l'esmentada zona,

Dposo l'aprovació de l'esmentat projecte.

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.

El Sr. Juan Ferra tornar a entrar al Plenari.

SEPARATA DE CAMI D'ACCÉS I POU D'AIGUA POTABLE DE SES ROTGETES DE CANET.- El
. Batle demanar tractar per urgència a la següent proposta. Sotmès a votació es
covat per unanimitat tractar per urgència 1'assumpte.

El Sr.Jaume Font donar lectura a la següent proposta;

PROPOSTA D'URBANISME

Vistes les al.legacions presentades per l'Associació Administrativa de
Dperació de Ses Rogetes de Canet i l'informe emès per Gestur,

Venc a proposa al Ple l'adopció del següent acord;

Acceptar les al.legacions presentades per l'Associació consistents en;

1.- Voravia: substituir l'enrajolat de "Panot" per formigó cepillat, per
tendre que és de més fàcil manteniment.

2.- Mitjanera en Canet; mur de pedra seca rematada amb reixeta. En tota
seva llargària per igual, de 0.50 m. i una reixeta de 0.80 m. d'alçaria,

ificant, amb tot, les unitats d'obra.

3.- Faroles; reduir l'impacte ambiental lluminós. Entenem que amb a.
l.locació de les faroles indicades en el P.x., parells serà suficient.

Exposar-ho al públic.

Sotmès a votació es aprovada per unanimitat.
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NORMES SUBSIDIÀRIES.- El Sr. Jaume Font Bordoy explica^^ü^T mes de novembre
1995 es va enviar una carta als mestres d'obra del poble i a totes les entitats
rlicades (Centre d'Interpretació del Medi, Grup Excursionista, Arca, G.O.B.,
;.) anunciant la modificació de les NN.SS. d'Esporles per tal de rebre
:erències que afectarien a les modificacions i així va esser.

El mes de febrer de 1996 es va encarregar a l'Arquitecte Sr. Angel García de
.on la redacció de les NN.SS. Aquestes NN.SS. tenen una feina feta que pot
•vir en qualsevol modificació, en cas de que no s ' aprovassin, com es la
Itografia, assenyalament de proteccions específiques al S.N.U. (patrimoni,
■rents, aquifer, etc.) adequació de la normativa al Text Refús de la Llei del
u de 1992, redacció impacte ambiental, etc.

Aquestes NN.SS. tenen dos ambits, S.N.U. i S.U.:

â - Al S.N.U. son normes proteccionistes però hi haurà un abans i un després
■

a dir es respectarà la normativa anterior a totes les parcel.lacions legals
.stents, es permetran diversos usos als edificis catalogats i les casetes
íines es permetran en les condicions especificades a les NN.SS. ( 7 . 000 m. ) .

- Al S.U.:

1. - es

/a tramitació.
2.- al

)funditat i ro.2
istruir sempre

diferenciarà entre O.M. Simple i Normal per tal d'agilitzar la

número de vivenes es limitarà amb els paràmetres de la façana,
(90 m,2. per vivenda). Per petit que sigui el solar es podrà

i quant compleixi la normativa d'higiene i seguretat del Govern
Lears. Amb aquestes mesures es garanteix que no hi hagin problemes per a la
istrucció de la la. i 2a. vivendes per solar. El que es pretén es evitar la
sificació de vivendes al poble i els perjudicis econòmics dels veïnats
rjudicats i tenint en compte que la població teòrica de aquestes NN.SS. es de
,000 habitants.

3.- També modificam l'alçaria, tothom podrà tenir PB + PIS per evitar
3 problemes succeïts de la mitjana actual que s'aplica.

4.- Se solucionarà el problema de Ca 1'Amet i del Conveni amb el CSIC.

En línies generals aquests son els canvis més importants de la nova
rmativa, tenint en compte que durant el temps d'exposició a l'aprovació inicial
podran millorar, el nostre grup ja presenta avui una sèrie d'esmenes per

rtificar producte d'errades o interpretacions a la redacció, aquestes esmenes
T les següents;

ESMENES A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL
DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES MUNICIPALS

Vist l'expedient de Normes Subsidiàries proposo al Ple la incorporació
les següents esmenes a la redacció de les mateixes;
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- Art. 96.- Incloure;

l.a.- en qualsevol cas es podrà construir una vivenda que reuneixi els
lims d'habitablitat.

- Art. 10.- Incloure:
Edificabi1itat màxima 1 m2./m2. de solar

Llevar :

Màxima a edificabilitat
Canviar :

Index d'intensitat màxima: 1 vivenda cada 90 m2.
edificables.

- Art. 65.- Incloure:
Després de "representin augment de volum", excepte als edificis

>stents en zona d'Equipaments prèvia justificació de la necessitat de les obres.

- Art. 106.- Ha de dir el mateix que l'article 105.

- Plànol E-l:
- Modificar traçat connexió C/. Mateu Font C/. de la Pau adequant-lo al

içat de l'àntic camí.
- Equipaments Rectoria: delimita com. equipament sols els terrenys

Dpietat de l'Esglessia, la resta passa a C.A.

- Plànol E-2;
Zona B (S'Esglaieta) pasan a C.A.

- Plànol E-3;
zona B (Son Comes, Sa Finca) pasan a C.A.

Per últim el Sr. Jaume Font exposa que si el Ple de l'Ajuntament no
rova les NN.SS. i tenint en compte que això era el nostre compromís anunciara que

sprés de consultar al nostre Grup, l'actual Equip de govern dimitirà del seu
:rec.

El Sr. Jaume Balaguer per començar digué que degut a l'importància que
plica un canvi de NNSS, s'hauria d'haver fet amb un Ple extraordinari i si fes
Ita amb dues sessions i no a un Ple amb tants de punts.
3sa poc temps per estudiar a fons i comparar amb les anterior NNSS, feia
ictament una setmana que les tenien i així com li constava que el PP feia més
jn mes que les podia consultar i que hi havia hagut contactes per arribar a
Drds, amb el PSOE no s'ens ha convidat ni s'ens ha fet cap consulta en aquest
itit.
KÍ i tot he tingut el temps suficient com per fer una ullada als plànols i
nparant-los he pogut comprovar un caramull d'errors i moltes incongruències molt
jnificatives.
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Per no fer més llarg i farragos aquest Ple, no m'extendre en detalls i només
,aré el més important!

o mancances de delimitació de les diferents zones urbanes a- Hi ha errors

is els plànols.
- S'ha desaprofitat l'ocasió per donar una solució al carrer Zagranada que

partió entre el casc urbà i el sol rústic i que tants de mal de caps ha donat
; diferents regidors d'urbanisme.

- S'elimina una zona verda entre el carrer de San Pansa i Mateu Font sense

)lica el per que.
- S'elimina una gran zona que les anteriors NNSS contemplaven dedicada a

lipaments i en concret per a solucionar els greus problemes d'aparcament de
msit als carrers de Mateu Font i colindants sense la més mínima explicació del
-què es lleva ni donar una solució alternativa al problema.

- Hem crida l'atenció l'esment que s'ha posat en la senyalització de
ierents zones a les quals li donen el nom. d'Espais Lliure, sense donar cap
)licació del per que, i per una altra banda zones que son realment d'espais
.ure de titularitat municipal ni tan sols es senyalitzan . No s'ha actualitza
nova trama viària a l'entrada del poble.

- Per contra, no s'entén com als carrerons que conflueixen a la Pla de la
istitució no hi ha tant d'esment en el disseny i es marca una trama viària amb
:ulador gruixut i sembla que s'hagin convertit en carrers amb trànsit rodat.

- En quant a la zona d'actuació de Son Trias, torna a quedar com abans.
!ordo i tinc ben present que quan encara governaven plegats no hi havia cap
)blema per deixar construir solars de 500 m2 i l'acord amb els propietaris era
"linent. Això si, en aquell entremitj volien instalar els CSIC a Son Tries.

- En quant a la zona d'actuació de Ca 1'Amet ¿com es pot justificar que el
)le no necessita tantes zones per equipaments Culturals i esportiu? Que s'ha fet
aquell projecte que ens va presentar el PAS a les eleccions del 91 on pareixia

5 el mateix terreny els hi quedava petit?
- En quant a les modificacions de les diferents zones d'edificabilitat dins

casc urbà, en l'únic que estem d'acord es en la reducció del nombre de vivendes
r unitat de solar, per en quant al promitj de altura, s'hauria 'haver mantingut
Là on permetés una tercera planta unificant l'altura de les manganès, permetent
qualsevol cas la segona planta a tot arreu.

un altre cantó es dona un grau. de permissivitét dins cas antic i zona. sub~
3ana "B" que no ens pareixen llògiques.

En quant a la normativa escrita, s'ha canviat d'una tal m.anera que es
possible de compara amb l'anterior.

Quan es fa un canvi d'aquesta mena lo lògic es dir quins articles es
itenen, quins es canvien, quins son els canvis i perquè, i això no ho han fet.

En definitiva, es una. llàstima que les relacions entre PSOE i PAS/PSM siguin
5 que son ja que en una altra situació mes dialogant no vos capi cap dubte que
juéssim sortit unes normes millors i molt possiblement s'haguessin aprovat amb
nostre vot.
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: El Sr. Jaume Pou digué, referinse al equip de Govern at molt valent
ssentant aquestes NNSS, ja que impliquen una ideologia política molt clara, jo
l votará en contra, fa un any quant es suspengueren les llicencies hem pareixia
que entre tots els grups s'intentes fer unes noves NNSS i millorar tot el

ísible de l'ürbanism.e a aquest terme, però així com s'ha duit el tema tant

ropellat i a una sola banda no m'ha es possible donar-lis suport.

SI Sr. Jaume Font digué que vist desde el seu punt de vista, es cert que aquesta
la seva ideologia política, però també son moltes hores de feina i moltes

isultes per arribar aquí, ja que el seu grup s'ha preocupat de recollir totes
; opinions de les distintes associacions del poble i ha intentat que hi
rticipasen tots els grups polítics, per tal si aquestes NNSS no s'aproven el seu

jp està disposat a abandonar el Govern municipal.

51 Sr. Juan Ferrà digué que l'opinió del seu grup no era de que fos un valent
IÓ com ha dit Jaume Pou, sinó un irresponsable ja que un Batle que te un
:olçament tan minoritari no sap com s'atreveix a fer una despesa d'aquestn
ínitud amb un tema tan eminentment polític, sense consensuar o tenir el
:olçament suficient per dur-ho endavant, que les coses s'havien de pensar i
lir amb compte la resta grups polítics.

(Modificat pel ple de dia 24 de setembre de 1996 "valent sinó" per "valent").

51 Sr. Batle digué que el passat mes de Novembre es va sol.licitar la
..laboració de tots el grups polítics, entitats del poble i veïns en general,
lavia intentat el consens i tenir amb compte l'opinió de tothom i s'havien

el primer borrador s'havia passat a principis
un cert nivell de consens amb el PP però no a
una seria de temes que havien estat objecta

de
un

de

ïeptat moltes suggerències,
ly i que s'havia arribat a

3rd definitiu, i anomenar
.iberació com;

El sol no urbanitzable,
àmb les casetes de Roter.
Cataleg de edificis.

.

de conservar els edificis existonsEs donar una solució dins rustica per tal
^ _

-,r-r<am(=.nt =;Respecta de la vivienda de protecció oficial i aparcame • .

tingut, hem
, . j -I I^ crac cor Ampnt "luridic que nan cinguu, u-.ul

Respecta a Ca L'Amet, despres de 1 assess - f _

ao-fc=nc:;ahle davant els; una proposta perquè l'Ajuntament tingui una posicio

no podrà fer.bunals i no es vegi obligat a pagar una expropiació, a la qual no podra
3nt, en cas de no arribar a un acord amb la propie a .

..

dins rústic i
51 punt de divergència amb el PP ha estat el grau de protec.io
3ecialment la limitació del número d'habitatges per

ti ha que
In quan a les deficiències tècniques que^son^els prime -

-^-tir a' exposició
•

que estem parlant d'una aprovació inicial que a
wmSS encara tenim)lica, que les deficiències son subsanadles i que les actuals NNSS encara

Üciències en la delimitació d'una zona d'equipamen s.

següent ;

Sotmès a votació no foren aprovades ja que el resultat de la mateixa fou
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- Tres (3) vots a favor del PAS-PSM.
- Vuit (8) vots encontra, tres (3) del PSOE i cinc (5) del PP.

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Jaume Pou digué que al torrent s'ha havien tallat uns arbres, si es
)ia que passava.

El Sr. Batle contestar que no sabia res i que segurament era un particular.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-
ís hores i cinquanta minuts , el Sr. Batle aixeca la sessió, i per fer-hi
istar el que s'hi ha tractat, jo la Secretària en don fe, i amb el seu Vist-i-
lU estenc la present Acta al lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

Esporles, 30 de juliol de 1996

El Batle, La Secretaria,
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 10 D'AGOST DE 1996

Membres assistents:

Sr. Josep Alemany Martinez
Sr. Jaume Font Bordoy
Sr. Jaime Pou Reinés

Sr. Gabriel Coll Barceló

Sr. Lorenzo Sebastian Margarit Trias.
Sr. Jaume Balaguer Llinàs
Sr. Joan Ferra Capllonch
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Rafael A. Bosch Sans

Sra. Catalina Matas Sastre

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes

Balears, essent les onze hores del dia deu d'agost de mil nou-cents
noranta-sis, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, en

primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència
del Batle Sr. Pere Trias Aulí, i amb l'assistència dels Senyors
Regidors que es relacionen a l'encapçalament, a l'objecte de
celebrar sessió extraordinària i en ella tractar els assumptes
inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat.
Assisteix com a Secretaria de la Corporació Sra. Maria Dolores
Sureda Trujillo.

DIMISSIÓ DEL BATLE.- El Sr. Batle donar lectura a la seva

renuncia :

Pere Trias Auli, Batle-President de l'Ajuntament
d'Esporles d'acord amb l'article 40.4 del R.O.F (RD 2568/1986 de 28
de novembre), present la dimissió com a Batle, sense renunciar a la
condició de regidor.
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El Sr.Batle donar lectura al següent escri

En nom del grup municipal PAS-PSM i en el meu propi volem agrair en
primer lloc les mostres de solidaritat i de recolzament que hem
rebut aquests dies, això ens fa sentir satisfets i orgullosos de la
feina que hem realitzat durant el temps que hem estat al govern
municipal.
També volem tenir un agraïment molt especial per a totes aquelles
persones o entitats que de forma totalment dessinteressada han
col·laborat amb la nostra gestió, fent possible m.oltes iniciatives
que l'Ajuntament, en poc recursos, no hagués pogut dur a terme ell
tot sol. Ens sentim molt satisfets d'haver pogut juntar persones de
diferents ideologies i crear un clima d'il·lusió i treball pel
poble. Aquesta és la forma que noltros entenem de fer poble i fer
paí s •

Hem hagut de governar a uns dels períodes mes difícils que ha
passat el nostre Ajuntament, d'hagut a la problemàtica derivada de
l'execució de la Sentencia de Ca l'Amet. Amb la sentencia de Ca

1 ' Amet no just l'Ajuntament ha hagut de fer front a un pagament
d'uns 150 milions de ptes., sinó que també ha de fer front a una

situació molt complexa a nivell urbanístic, tota vegada que es

necessiten mes terrenys per ampliació del recinte escolar. La
propietat ha sol·licitat l'expropiació de la resta del terreny, que

actualment està catalogat com equipaments i l'Ajuntament no te
mitjans econòmics suficients per fer front a una nova expropiació.
Tota aquesta problemàtica de Ca l'Amet no just ens ha limitat
econòmicament sinó que hem. hagut de emprar m.olt de temps en

negociacions per tal de poder solucionar la problemàtica i evitar
un nou contencións d'imprevisibles resultats. De moment el pagament
s'ha pogut fer i la problemàtica de la resta del terreny creim que

està en vies de solució. Hem de reconeixen i agrair que, en

general, el Partit Popular ha actuat amb sentit de responsabilitat
davant la difícil situació en que es trovaba l'Ajuntament.

Ha estat un any de feina i problemes molt intensos i difícils de
solucionar. Aquesta problemàtica ha estat viscuda molt de prop pel
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ofirsonal de 1'Ajuntament el qual volem reconeixer pi?
seva col. laborado.

Hem intentat governar per a tots els esporlerins i esporlerines
sense fer distincions i dur a terme una gestió transparent i

oberta. Hem demostrat a la pràctica que es pot governar en minoria
si existeix una actitud dialogant i constructiva, principalment per

part de l'equip de govern. I aquesta actitud l'hem tinguda tant

quan hi havia pacte amb el PSOE com quan no n'hi havia.

Som els primers en lamentar la ruptura del pacte amb el PSOE, ja
que a un poble a on la majoria dels vots a les darreres eleccions

municipals varen esser progressistes, hauria de tenir un govern

progressista. Creim que en la mesura de les nostres possibilitats
hem intentat dur endavant el programa que vàrem pactar amb el PSOE,
sempre en la esperança de que seria possible en qualque moment la
reconstrucció del pacte. Les diferents solucions que hem propost al
PSOE, arribant inclòs a acceptar que el candidat a Batle fos Jaume

Balaguer, però sense participar el grup PAS-PSM en el govern

municipal, no han estat acceptades ja que el PSOE no admet cap
acord sense la retirada per part del PAS-PSM de la moció de

reprovació. Amb aquesta actitud no es possible cap acord, ja que el
PAS-PSM es manten i reafirma en els fets denunciats i en la moció
de reprovació. Quan a altres institucions, que funcionen amb pactes
de govern, com al Consell Insular, hi ha desacords més importants
que els existents aquí, i aixi i tot, s'arriben a acords per
mantenir el pacte, no podem entendre que a Esporles això no sigui
possible. Tampoc podem entendre que existesqui una actitud tan

intransigent i ofensiva per part del PSOE cap al nostre grup PAS-
PSM, inclòs abans de la moció de reprovació.

Una vegada descartada la reconstrucció del pacte amb el PSOE, vàrem
anunciar que presentaríem la dimissió quan ens trobéssim amb la
impossibilitat de governar o en tot cas quan estiguessin
enllestides dues feines) el pagament de Ca 1'Amet i la modificació
puntual—de les Normes Subsidiàries. Això no era capritxos, els dos
acords necessiten la majoria absoluta dels membres de la
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Corporació, que cap grup polític té en aquest AjunfïlSi^f. Com equip
de govern era la nostra responsabilitat dur endavant aquests
acords, ja que l'equip de govern ha de governar mentres pugui dur
endavant la seva tasca de govern.

No existeixen pactes secrets amb el Partit Popular, com ha estat
denunciant el PSOE, sinó tan sols allò que sempre hem dit> voluntat
de col·laborar al màxim amb la gestió municipal arribant al màxim
de consens possible. Sabem que, sense que hi hagi una moció de
censura, que necessita la majoria absoluta, podríem continuar al
front del govern municipal. Però quan un govern municipal no pot
treure endavant les propostes que considera fonamentals, com son en

aquest cas per noltros les NNSS, el camí es ro.olt clar la renuncia
als càrrecs i que la llista mes votada, tengui la responsabilitat de

governar. El consens no pot arribar al punt de deixar sense

contingut tot allò que un grup polític a defensat durant la
campanya electoral.

El pacte amb el POSE es va rompre per qüestions urbanístiques i
presentem la dimissió també per qüestions urbanístiques. El PAS-PSM
a l'area d'urbanisme formulaven un ideari d'actuació i unes

propostes molt concretes, de les quals creiro. convenient recordar
les mes importants))
Afirmàven que la justícia urbanística sols es pot mantenir sobre la
justícia igualitaria en la seva aplicació. Podem dir que hem
tractat a tothom per igual, sense fer distincions. Hem hagut de
dedicar molts d'esforços a crear un seguiment adequat dels
expedients de disciplina urbanística). Els expedients segueixen
estrictament els tràmits administratius sense que els polítics
interferesquin dins el procediment. Lògicament aquesta actuació
igualitaria per a tothom que sabem que ha. estat ben rebuda per

molts de veïns, ens ha duit els seus problemes.

Una altre proposta concreta era la d'impulsar un programa, de
construcció de nous habitatges pels residents a Esporles amb

1'objectiu que cap resident al poble es vegi forçat a abandonar/lo
per falta d'un habitatge. Hem iniciat una pre-inscripció pels
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iniciàvem negociacions en diferents propietaris per tal de
aconseguir terrenys amb la finalitat de cedir-los al Institut
Balear de la Vivenda per a la construcció de habitatges dignes i

adequats a l'entorn del poble.

Una altre proposta i molt lligada a l'anterior era la de limitar el
nombre de habitatges segons els m.2 de solar. Fins ara s'han permès

actuacions urbanístiques, no del tot regulars, que fan malbé la,

estructura urbanística i social del poble) permetre la construcció
de 6, 7 o 8 habitatges dins solars que normalment estan ocupats per

1 o dos habitatges, és fer malbé la planificació urbanística, del

poble en quan a equipaments i infraesctructures; és convertir el

poble en ciutat i és un perjudici econòmic pels veïnats que tenen
construït a n'aquestes zones.

Alguns defensen aquests tipus intensiu de construcció per la funció
social que realitzen, diuen que d'aquesta forma es soluciona el
problema de l'accés a la vivenda ja que surt més econòmica.
Nosaltres consideram que l'Ajuntament té mitjans suficients, és
mes, quasi es veu obligat per la L·Lei del Sòl a actuar per

aconseguir terrenys aptes per a la construcció de habitatges pels
residents al poble. Amb la, proposta que defensam. es soluciona
l'accés a la vivenda, sense fer malbé el poble. Tota aquesta
problemàtica consideram que tenia la seva solució a la proposta de
NNSS, a on es donava molta facilitat per a construir la primera
vivenda, es podia construir en qualsevol solar per petit que fos
sempre que cumplís amb les normes d'habitabi1itat, i es limitava el
nombre de habitatges fins a un màxim d'un habitatge per cada 90 m.2
de solar. Aquest ha estat el punt de divergència més important pel
S-UaJ—QO—s'han aprovat les NNSS, En qüestions urbanístiques hi ha
molts d'interessos en joc, tots ells legítims si s'ha adapten a la
normativa, precisament aquest fet es un dels punts que diferencien
més clarament els diferents partits polítics.

Davant—aquesta situació no podem seguir al front del govern

municipal—ga—gjje no ens podem fer responsables d'unes actuacions

urbanístiques—que no consideram adequades pel futur del nostre
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poble.

Per acabar demanam disculpes si en qualque moment no

així com ens obligava el nostre compromís electoral.

El grup PAS-PSM seguirem treballant des de l'oposició
línea que hem duit i al programa que vàrem presentar.

fidels a la

303
0

m actuat

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT

Els assistents procedeixen a la constitució de la Mesa

d'Edat, i aquesta s'integra pel regidor electe de mès edat Joan
Ferra Capllonch i pel de menor edat Catalina Matas Sastre.

Hi actua de Secretària la de la Corporació.

Es sotmet a votació la elecció del nou Batle.

- Jaume Pou Reinés cinc (5) vots.
- Jaume Balaguer Llinàs tres (3) vots.
- Jaume Font Bordoy tres (3) vots.

Quedat elegit com a Batle el Sr. Jaume Pou Reinés.

El nou Batle donar lectura al següent escrit:

Bon dia a tothom i gràcies per la vostra assitència.
Vull començar aquesta breu intervenció reconeixent davant tots

els membres del Consistori i davant tot el públic que ens

acompanya, la difícil tasca realitzada durant el darrers 14 mesos

pel Batle Pere Trias, juntament amb els seus regidors Jaume Font i
Pep Alemany. Estic segur Pere, que ha estat una feina molt difícil
ja que durant aquest període han succeït tot una sèrie de fets, com
a conseqüència de la ruptura dels acords amb el PSOE, que vos han
duit, amb la vostra minoria, a fer front a temes molts delicats i
que requerien d'una solució immediata. Cal manifestar Pere, un
públic agraïment per la forma en que has multiplicat els teus
esforços i els dels teus companys Jaume i Pep.
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Avui el Partit Popular, i jo com a cap de llista, assumeix la
Batlia del nostre poble d'Esporles en base a un resultats
electorals que, amb gaire bé un milenar vots, ens fan la llista més
votada i la que té la responsabilitat de governar si no hi ha un

acord de la resta de forces polítiques. Vull deixar constància que,

tant jo com els meus companys de l'equip de Govern, agafam el
compromís davant tots els veïnats, les associacions culturals i
esportives, i les intitucions, de dedicar, amb la màxima il·lusió,
tot el temps que calgui per conseguir unes millors cotes de
benestar. Per tal de fer-ho possible, les portes del meu despatx
estaran obertes a tothom.

Son consicent de que governarem amb una majoria relativa, la
qual cosa implica un diàleg constant amb els grups de l'oposició.
Les circuntàncies viscudes aquests darrers mesos crec que ens

obliguen, en certa forma, a fer un esforç a tots per a millorar el
funcionament d'aquesta institució, presentant i discutint propostes
constructives des de cadascum dels punts de vista polítics que

revertiran, sens dubte, en benefici de tos els ciutadans.

El Sr. Jaume Balaguer digue que per mes que s'hagui fet públic
que el PSOE tenia una responsabilitat que no va cumplir, al cert és
que la seva actitud era de protesta degut a l'injusta reprovació
cap a la seva persona i que volia deixar ben clar que si del que
s'ha l'acusava hages estat veritat, ell hagués estat el primer en

dimitir, pero com que l'acusació no tenia fonament i tenian la
conciencia ben tranquila, es pel que es va adoptar aquesta postura,
i anunciar una oposició responsable i consequent amb les seves

idees polítiques.

El Sr. Pere Trias donar l'enhorabona el nou Batle i anunciar
una oposició constructiva i colaboració pero desde la seva òptica.
Que esperava que es no es rebaixasin l'actual nivell de serveis
socioculturels i que vigilaríem especialment tot el que fa
referencia a l'urbanisme.
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Un cop examinats

essent les once hores i

sessió, i per fer-hi
Secretaria en donc fe,

Acta al lloc i la data

els punts assenyalats a 1'
vint-i-cinc minuts, el Sr. Batle aixeca la
constar el que s'hi ha tractat, jo la
i amb el seu Vist-i-Plau estenc la present

assenyalats a l'encapçalament.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 27 D'AGOST DE 1996

Membres assistents;

Sr. Josep Alemany Martínez
Sr. Gabriel Sabater Camps

Sr. Gabriel Coll Barceló

Sr. Rafael. Angel Bosch Sans
Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Juan Ferrà Capllonch
Sr. Lorenzo Sebastián Margarit Trias.
Sr. Pere Trias Aulí

Membres absents:

Sr. Jaume Font Bordoy
Sra. Catalina Matas Sastre

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, essent les vint hores i trenta minuts del dia vint-i-set
d'agost de mil nou-cents noranta-sis, es reuneix a la Sala d'Actes
de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la
Corporació sota la Presidència, del Batle Sr. Jaime Pou Reinés, i
amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a

l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària, i en ella
tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou
degudara.ent notificat. Assisteix com a Secretaria la de la

Corporació Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTA ANTERIOR.- Es dona per llegida l'acta. de la sessió
extraordinària de dia 10 d'agost de 1996 còpia de la qual fou
entregada juntament amb la. convocatòria d'aquesta sessió.

Sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat.

L'acta de la sessió ordinària celebrada dia 30 de juliol
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de 1996, resta damunt la taula.

CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de

correspondència, la Secretària dóna compte del següent;

- Federació Espanyola de Municipis i Províncies, registre
d'entrada núm. 1919/96, del 30 de juliol de 1996, remissió proposta
de cursos de formació en matèria d'educació, cultura i esports.

- Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern

Balear, registre d'entrada núm. 1923/96, del 30.07.96, tramitació
resolució per la qual es concedeix la subvenció dins el Pla de
Formació Musical.

- Conselleria de Foment, Ocupació, Esport i Temps Lliure,
del Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1931/96,
del 31 de juliol de 1996, comunicació del termini per a presentar

peticions de subvencions per la fira de tardor.
- Miguel Amoros Vera, registre d'entrada núm. 1940/96,

del 01.08.96, al·legacions al Pla Parcial de Reparcel.lació de Ses
Rotgetes de Canet.

- Ignacio Vivancos Sánchez, registre d'entrada núm..
1947/96, del 02.08.96, sol·licitud per a col·locar forquilles a la
Placeta des Brollador.

- Conselleria de Foment, Ocupació, Esport i Temps Lliure,
del Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm.. 1952, del
02.08.96, comunicació sobre la. celebració de la Fira Balear

d'Artesania "Baleart".
- Jaime Bosch Moranta i Maria Isabel Martin Martin,

registre d'entrada núm. 1960/96, detallen faltes i infraccions
comeses en la tramitació dels expedients d'ocupació de la via
pública i de llicència d'obertura i funcionament del restaurant

"S'Escudella" i sol·licita l'obertura d'expedient a la secretaria
de la Corporació com a funcionari de major titulació que ha
intervingut a l'expedient.

Institut Nacional de la Seguretat Social i Treball,
Acció Social, Ministeri de Treball i Seguretat Social, registre
d. entrada núm. 1962/96, de 05.08.96, remissió programa de campanya
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de les vacances de la tercera edat.
- Gerència Territorial de Balears, Cí de Gestió

Cadastral, registre d'entrada núm. 1963/96, del 05.08.96, remissió
diligència de constància de fets relatius a actuacions

investigadores sobre bens immobles d'aquest municipi.
Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, registre

d'entrada núm. 1972/96, del 06.08.96, comunicació del Sr. Enric

Tortosa de que el dia 30 de juliol va portar a Madrid el conveni

aprovat amb la Corporació.
- Conselleria de Foment, Ocupació, Esport i Temps Lliure,

Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1986/96, del
08.08.96, comunicació de les subvencions en relació a les fires de

tardor.
- Ajuntament de Calvià, registre d'entrada núm. 2005/96,

del 12.08.96, remissió d'informació referent a la tercera

conferència internacional de responsables d'intercambis juvenils.
- Cooperació Municipal i Ordenació del Territori, Consell

Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 2011/96, del 12.08.96,
comunican que les obres incloses dintre del Pla d'Obres i Serveis
per a 1996 han d'adjudicar-se i comunicar-se abans del 15 de
setembre.

- Gabriel de la Vega Llompart, registre d'entrada núm.
2014/96, sol·licitud per a instal·lar un contenidor al C/. Nou de
Sant Pere.

- Conselleria de Foment, Ocupació, Esport i Temps Lliure,
Consell Insular de Mallorca, comunicació de la celebració de la
fira "Baleart".

- Grup Polític Partit Popular, registre d'entrada núm.
2035/96, del 16.08.96, comunica que el portaveu del partit a la
Corporació es el Sr. Gabriel Coll Barceló.

- Antonio Verd Noguera, registre d'entrada núm. 2040/96,
del 19.08.96, sol.licitud d'indemnització de la retirada errònia
del cotxe.

~ Caixa de Balears "Sa Nostra", registre d'entrada núm.
2092/96, del 26.08.96, comunica que d'acord amb la sol·licitud
d aquest Ajuntament, ens retiren les despeses en concepte de
comissió de manteniment i administració i que ens aniran abonant

Paper transcripció acords i resolucions



periòdicament els interessos dels comptes.

inselleria de Governació

GOVERN BALEAR

DECRETS DE BATL·IA.- El Sr. Batle donà compte dels decrets
de Batlia haguts desde l'últim Ple, diguent que anaven des del núm.
180 fins al núm. 214, explicant molt rònegament el contingut dels
mateixos i fent especial menció alsi

núm. 206/96, de Designació Tinents de Batle
núm.. 207/96, de Designació Membres Comissió de Govern
núm. 208/96, de Delegacions Especials
núm, 209/96, de nomenament d'Instructor.

PLA D'OBRES I SERVEIS 1996.- El Sr. Batle donà lectura a

la següent PROPOSTA;

Vist que el Plec per a la contractació de l'obra Vivenda per

a Conserge, que va esser aprovat pel Ple d'aquest Ajuntament de dia
13 de juny de 1996 i exposat al públic pel termini reglamentari al
B.O.C.A.I.B. núm. 78, i així mateix es posà en coneixement de
distints mestres d'obres, sense que el dia d'avui s'hagi presentant
cap oferta, per la present venc a proposar al Ple;

Que d'acord amb l'art. 121, del Text Refús aprovat per
Real Decret 781/1986, de 18 d'abril en relació a l'art. 153.c) de
la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les
Administracions Públiques, l'obra Vivenda Conserge, projecte
redactat pel Sr. Angel Garcia de Jalon sigui realitzada directament
per administració.

Sotmesa a votació la proposta la mateixa és aprovada amb
el següent resultat de la votació;

- set (7) vots a favor, cinc (5) del P.P i dos (2) del
PAS.PSM.

- dues (2) abstencions del P.S.O.E.

Paper transcripció acords i resolucions



REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ ALS ORGANS COL.LEGIATS.-El
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A.-) Mancomunitat de Tramuntana
- Gabriel Coll Barceló (P.P.)
- Lorenzo S. Margarit Trias (P.P.)
- Gabriel Sabater Camps (P.P.)

B.-) Consell Escolar del C.P. "Gabriel Comas i Ribas";
- Rafael Angel Bosch Sans

A la Mancomunitat de Tramuntana els m.embres del Grup

municipal PSOE es Joan Ferrà Capllonch o substitut Jaume Balaguer
Llinàs i per part del Grup Municipal PAS-PSM Pere Trias Aulí o
substitut Josep Alemany Martínez.

Sotmesa a votació la proposta es aprovada per unanimitat
dels assistents.

COMPTE GENERAL 1995.- El Sr. Rafel Angel Bosch Sans
regidor de l'àrea d'Hisenda, exposa que vist que el Compte General
del Pressupost per a 1995, informat favorablement per la Comissió
de Comptes de dia 23 de maig de 1996, d'acord amb l'art. 460 del
Text Refús i 193 de la LLei d'Hisendes Locals, ha restat exposat el
públic pel termini de 15 dies i vuit mes, al BOCAIB num. 89/96,
sense que s'hagin presentat al·legacions, es proposa:

D'acord amb l'art, abans esmentat sotmesa novament a

informació de la Comissió de Comptes, posteriorment es porta al
Ple per la seva aprovació si procedeix.

També es dona lectura a les següents observacions,
realitzades pel Sr. Pere trias Batle anterior, que sigue el qui va

presentar el compte, respecta del tancament de l'Exercici i a la
liquidació del pressupost:

Paper transcripció acords i resolucions



II*"'' ^
GOVERN BALEAR Ç ' M
onselleria de Governació ^^£oa^;^ina. num. 6

1) El Romanent de Tresoreria, utilitzable d'acord en les
Bases del Pressupost de l'any 1995 es de 58.464.780.- ptes.
Considerem que els criteris per calcular el dubtós cobrament segons
les Bases del Pressupost 1995 no son prou prudents i fa que el
Romanent de Tresoreria sigui massa elevat, lo que provocaria una

difícil situació a la Tresoreria Municipal en cas de que

s'utilitzés. Per aquest motiu considerem de dubtós cobrament (a
efectes exclusius del càlcul del Romanent de Tresoreria) el pendent
de cobrar existent al dia 25.03.96 dels deutes reconeguts fins al
31.12.93, el que fa un total de dubtós cobrament de 17.630.447.-
ptes. (segons les bases del Pressupost era de 9.299.884.- ptes.)
amb aquestes xifres tenim, un Romanent de Tresoreria de 50.134.217.-
ptes.. D'aquest romanent hem de descom.ptar totes aquelles partides
que corresponen a Remanents incorporables dins l'any 1996, per

correspondre a inversions (art. 47.1c) del R.D. 500/90), que fan un

total deí

15.213.883.-

-1.500.000.- (subvencions que figuren dins el
pendent de cobrar)

13.713.883.-

2) A partides pendents d'aplicació existeix un saldo
creditor (H) de 888.829.- ptes. corresponent als següents
conceptes ;

a) La diferència provocada per la incorporació a la
comptabilitat de la L/A NÚM. 817601-73 de la Caixa de Balears, tal
com es va informar al Ple de la Corporació del passat mes de
Juliol. Aquest compte recull els ingressos per recaptació. Abans de
la seva. incorporació a comptabilitat el seu funcionament era el
següent; El saldo de dit compte sols era utilitzable per a
realitzar transferències a altres comptes de l'Ajuntament. No es
comptabilitzaven els ingressos. Periòdicament la Dependència de
Recaptació emetia liquidacions de cobraments realitzats. Aquesta
liquidació servia per realitzar la transferència al compte de
l'Ajuntament per import de la liquidació. Aquesta transferència, es
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comptabilitzava com un "cobrament" de drets reco^f^ts. Amb la
incorporació de dit compte a la comptabilitat es va produir una
diferència entre el saldo existent al compte i la liquidació
definitiva realitzada per recaptació dels cobros realitzats
pendents de liquidar. Aquesta diferència pot venir provocada pels
interessos a favor no comptabilitzats, per cobraro.ents realitzats
que encara figuren com a pendent de cobrar...

Des de la seva incorporació s'ha anat regularitzant
parcialment. Es realitzarà una revisió dels possibles interessos
pendents de comptabilitzar.

b) Els saldos comptables pendents de cobrar a 31.12.95 s'han
ajustat al pendent de cobrar existent segons recaptació. Actualment
es verifiquen mensualment el pendent de cobrar de recaptació amb el
pendent de cobrar de comptabilitat. Amb el nou programa de
recaptació es farà pràcticament impossible l'existència de
diferències.

3.-) A partides pendents d'aplicació existeix un saldo
! creditor (H) de 46,312.- ptes. corresponent a la incorporació del

compte de caixa a la comptabilitat.

4.-) Recaptació farà una proposta de depuració de saldos
existents pendents de cobrar en el termini de dos mesos, ja que

possiblement existeixen partides d'impossible cobram.ent, pel que es

fa necessari proposar al Ple la seva baixa.

5.-) Existeixen algunes diferències entre els saldos
comptables dels préstecs i el deute real segons les entitats
financeres. Es realitzarà la regularització dins l'any 1996. Les

: diferències son les següents;
Préstec Comptabilitat Banc

ñ

B.C.L. 11083100 asfalt (31931)
B.C.L. 11147020 Ca 1'Amet (38878)
B.C.L. 11130230 Ap. Vilanova (37192)
B.C.L. 1168290 Pous Granja (41005)
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B.C.L. 11171490 Gimnàs (41322)
Sa Nostra 1981495-03 (3039888)
Sa Nostra 1981422-56 (66034277)
Sa Nostra 2163928-49 Obres invers.

Sa Nostra 2336471-38 Millora gimnàs

35.607.101 35.404.869

6.-) Dins el pendent de cobrar extrapressupostari
existeix un saldo que s'ha d'anular i que existeix des de
l'obertura de la comptabilitat 1.214.008.- pessetes que corresponen

a les voravies de Ca l'Amet (1991) que no es poden cobrar.

7.-) No s'han aplicat amortitzacions, per la qual cosa

que el resultat pressupostari de l'exercici s'hauria de modificar
amb la corresponent amortització. L'amortització falta incorporar
al balanç.

Sotmesa a votació la proposta, es aprovada per unanimitat
dels assistents.

Es sotmet a votació tractar per la via d'urgència el tema
"Repetidor de T.V.". S'aprova la urgència amb el següent resultat
de la votació:

- cinc (5) vots a favor del P.P.
- quatre (4) abstencions, dues (2) del P.S.O.E. i dues

(2) del PAS.PSM.

REPETIDOR DE T.V..- El Sr. Batle exposa que vist el punt
quart de l'acord signat per aquest Ajuntament amb Retevisión al
qual es manifesta que per un millor servei l'Ajuntament d'Esporles
designar-ha una persona resident a l'area de cobertura del

remissor, venc a proposar al Ple de l'Ajuntament designar al Sr.
José Matas Albertí, per a la realització de l'esmentada tasca.

El Sr. Pere Trias i el Sr. Josep Alemany demaran que
faria aquest Senyor, ja que aquest servei actualment estava cobert
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i si com actualment, en cas d'avaria, es

l'Ajuntament o a casa seva, en definitiva
feina.

El Sr. Batle li respongué que només
compliment al contracte signat amb Retevisión, es dir anomenar
aquesta persona, i que el servei es donaria ben igual.

El Sr. Jaume Balaguer abandona la Sala per raons de
parentesc.

Sotmesa a votació la proposta s'aprova per unanimitat
dels presents.

ESTUDI DE DETALL.- El Sr. Gabriel Coll, regidor delegat
de l'àrea d'Urbanisme, exposa que vist l'Estudi de Detall redactat
per l'Arquitecte Sra. Maria Pilar Riera Vicens, a iniciativa de la
Sra. Isabel Mir Villadrich, referit a l'angular entre els C/. de
Son Torrat i C/ des Gorg, prolongació del 0/. Sa Pansa, i donat que

després de l'aprovació inicial no s'ha presentat cap tipus
d'al.legació,

'· ^56341 c

quina seria la seva

es tractava de donar

Proposo al Ple;

Aprovar definitivament l'esmentat Estudi de Detall.

El Sr. Juan Ferra exposa que està equivocat, que es

tracta de l'angular format per C/. Son Torrat i C/. Sa Pansa.

Així mateix deixar constància de que en el futur donat
que els estudis de detall son d'interès general abans de portar-los
al Ple en donaria complit coneixement als regidors.

Sotmesa a votació la proposta la mateixa s'aprova per
unanimitat dels assistents.
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Tot seguit el Sr. Batle informa de la v^t^f^^alitzada.
al Molt Honorable Sr. President de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, Sr. Jaume Matas i Palou, donant lectura a la carta
que va portar-li, la qual, transcrita diu;

"Benvolgut Sr.:

En primer lloc voldria agrair-li la rapidesa en que ens

ha concedit audiència per a tractar els problemes més importants
que afecten a la Vila d'Esporles.

Com vostè ja sap, la situació econòmica del nostre
municipi és molt greu, a rel de la sentència condemnatòria del
Tribunal Suprem sobre l'expropiació dels terrenys nomenats de Ca
l'Amet. Tot i això, creiem que hi ha tota una sèrie de problemes
que podrien ser solucionats si rebéssim un ajut per part del Govern
que vostè presideix. Aquests temes és poden concretar principalment
en els següents punts;

1.- La subvenció com a municipi de la Serra de Tramuntana
afectat per un alt grau de protecció del paisatge. Enguany hem
rebut una quantitat d'uns 5 milions de pessetes i voldríem es

considerés un possible augment pel proper exercici pressupostari.

2.- El problema de la depuració de les aigües residuals
no pot retardar-se més degut a que la nostra estació depuradora ha
quedat obsoleta i requereix, des del nostre punt de vista, d'una
substitució per una instal.lació més moderna o la connexió a la

xarxa de depuració d'aigües de Palma. Per tal cosa li demanem
iniciar unes negociacions amb els responsables de la Conselleria
corresponent.

3.- La neteja del torrent és també un problema urgent
degut a les possibles pluges torrencials pròpies de la tardor, i
que podrien tenir efectes desastrosos tant per les persones com per
llurs propietats.
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4.- L'inici d'un sondeig per obtenir segon pou

d'aigua, prop del que tenim, per reforçar 1'abastiment, ja que en
cas d'avaria el poble queda sense subministrament.

Per tot això li exprés el meu agraïment més sincer i
resto a la seva disposició pel que trobi oportú."

PRECS I PREGUNTES.- El Sr. Joan Ferrà demana si hi ha

alguna llicència urbanística a S'Esglaieta que faci referència a la
fosa sèptica de domini públic.

El Sr. Gabriel Coll diu que no pot contestar ja que el
seu equip de Govern encara no ha donat cap llicència.

El Sr. Jaume Balaguer diu que anant apeu per la voravia
a les festes de Sa Vilanova se'n ha adonat que s'han decantat unes

forquilles metàl.liqües d'un accés que li consta que és ilegal.
Demana ;

1er.- Qui ha autoritzat la supressió de les esmentades
forquilles?

2on.- Per quin motiu?

El Sr. Pere Trias respongué que aquestes forquilles de Ca
l'Amet, varen esser motiu de discussió entre els advocats i la
secretaria el dia en que es va firmar amb els propietaris l'acord
per l'execució de la sentencia de l'expropiació de Ca l'Amet.
Segons pareix la possible infracció urbanística està prescrita. La
propietat de Ca l'Amet va sol.licitar per escrit permís per un

gual. Davant la petició, es va concedir la retirada provisional de
les forquilles esperant la resolució definitiva de l'expedient.

Paper transcripció acords i resolucions



y. y "O,
'?•

y
\

• ^*"-->-^ 4 4^1

GOVERN BALEAR

lonselleria de Governació

Eidíslo»»"^
\

V \ Pàg^ffw num. 12
\ ' ^ Vi^

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordt^del dia,
essent les vint-i-una hora i cinc minuts, el Sr. Batle aixeca la

sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la
Secretària en dono fe, i amb el seu Vist-i-Plau estenc la present

Acta al lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

Esporles, 27 d'agost de 1996

El Batle, La Secretaria,
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isclleria de la Funció Pública
i Interior acta de la sessió ordinària

celebrada pel ple de l'ajuntament

el dia 24 de setembre de 1996

Membres assistents:

Sr. Josep Alemany Martínez
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Gabriel Coll Barceló

Sr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Juan Ferrà Capllonch
Sr. Lorenzo Sebastián Margarit Trias.
Sr. Pere Trias Aulí

Sr. Jaume Font Bordoy
Sra. Catalina Matas Sastre

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, essent les vint hores i trenta minuts del dia vint-i-

quatre de setembre de mil nou-cents noranta-sis, es reuneix a la
Sala d'Actes de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple
de la Corporació sota la Presidència del Batle Sr. Jaime Pou

Reinés, i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen
a l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en

ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou
degudament notificat. Assisteix com a Secretaria la de la

Corporació Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTA ANTERIOR.- Es dona per llegida 1'acta de la sessions
ordinàries de dia 30 de juliol i de dia 27 d'agost de 1996 còpias
de les quals foren entregadas juntament amb la convocatòria
d'aquesta sessió.

El Sr, Juan Ferra demanar que es fes la següent correcció a
l'acta de dia 30 de juliol, a la pagina 19, el tercer paràgraf
després de valent suprimir el., sino...
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i Integgr^j^esa a votació fou aprovada per unanimitat
modificació abans descrita.

El Sr. Balaguer volgué excloure de 1'acta de dia 27 d'agost a la
pàgina 5, paràgraf 7 on diu "Tambe es dona lectura...".

Sotmès a votació fou aprovada l'acta, sense 1'expresada
modificació, per vuit (8) vots a favor, cinc (5) del P.P i tres (3)
del PAS-PSM, un (1) en contra del PSOE i dues (2) abstencions del
PSOE.

CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de

correspondència, la Secretària dóna compte del següent;

- Associación Administrativa de Cooperación de Ses Rotgetes de
Canet, registre d'entrada num. 2132 de 2.09.96, sol.licitar
modificar i complementar el Projecte de Dotació de Serveis de Ses
Rotgetes de Canet.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada num. 2142 de
02.09.96, comunicació referent al Pla d'Obres i Serveis de 1996,
que han d'estar adjudicades i comunicades al CIM abans de dia 15 de
setembre.

- Ministerio de Asuntos Sociales, registre d'entrada num. 2143
de 02.09.96, per la renovació del Conveni de Ajuda a domicili del
pròxim any, finalitza el mes d'octubre.

- Coordinador Socio-Cultural, registre d'entrada num. 2163 de
5.09.96, memoria de dinamització Socio-Cultural del Municipi
d'Esporles.

- Delegació de Govern a les Illes Balears, registre d'entrada
num. 2171 de 05.09.96, es remet tríptics informatius per la campany

Previmet 96 i fulles informatives de "Riesgo de Inundaciones por
Lluvias intensivas".
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¡Interior V
- Ministerio del Interior. Jefatura Provinc^:^^^^<^ráfico,

registre d'entrada num. 2172 de 05.09.96, comunica que la
universidad Nacional de Educación, ha convocat els cursos de
educació vial que es faran en el cur 1996/1997.

- Govern Balear. Conselleria de Presidència, registre
d'entrada num. 2190 de 06.09.96, remissió de la subvenció per a

aportació Mas 1® Infancia 95.

- Gabinet del President, registre d'entrada num. 2206 de

10.09.96, comunica que com a resultat de la audiència amb el Molt
honorable Sr. President de la Comunitat Autònoma, que es tramitaran
els temes tractats a la reunió.

- Instituto Mediterráneo de Estudios Avan^ados, registre
d'entrada num. 2207 de 10.09.96, resultats dels anàlisis de aigües
potables de la Font de Sa Plaça.

- Federación Española de Municipios y provincias, registre
d'entrada num. 2208 de 10.09.96, comunicació del acord marc per la
creació d'una xarxa de vivers municipals per la reforestació amb
especies autòctones.

- Banda Lira Esporlerense, registre d'entrada num. 2332 de
19.09.96, comunicació del V Festival de Bandes de Música.

- Germandat de Donants de Sang de Mallorca, registre d'entrada
num. 2353 de 20.09.96, per la Gran Diada en el Monestir de Lluc dia
29 de setembre.

DECRETS DE BATL·IA.- El Sr. Batle donà compte dels decrets
de Batlia haguts desde l'últim Ple, diguent que anaven des del núm.
214 fins al núm. 226, explicant molt rònegament el contingut dels
mateixos i fent especial menció al;

núm. 222 /96, de nomenament de director de l'obra Vivenda
Conserge.
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INTERNET.- El Sr. Rafael Angel Bosch donar lectura a la
següent proposta:

Donada la demanda creixent de serveis d'informació per part de
persones i entitats publiques i privades a través de les noves

"autopistes de la informació", i dels desenvolupament tant ràpid
que ha tingut la xarxa de comunicacions INTERNET en els darrers

anys, present la següent

PROPOSTA

Iniciar un expedient per a aconseguir la incorporació del
nostre Ajuntament a la xarxa INTERNET, seguint les següents fases:

1.- Informar els particulars o les entitats del poble sobre la
posibilitat de col·laborar econòmicament en les despeses que

suposaria la connexió, informació i suport informàtic.
2.- Obrir unes pàgines "WEB" interactives dins el servidor el

proveïdor que presenti una oferta més interessant per a nosaltres,
amb informació socio-cultural, de serveis i la que resulti
interessant per a les entitats col·laboradores.

3.- Implementar un servei d'accés a la propi xarxa INTERNET
mitjançant un ordinador controlat pel coordinador socio-cultural,
en el que tots els interessats, previ pagament d'una quantitat molt
ajustada, puguin gaudir dels avantatges d'aquest món de la
informació.

Al mateix temps donar completa explicació sobre el tema.

Sotmès a votació fou aprovat per unanimitat.

CONVENI FUNCIONARIS I LABORALS AJUNTAMENT D'ESPORLES.- Tot
seguit el Sr. Jaume Font donar lectura a la Moció presentada pel
seu grup PAS-PSM:

Paper transcripció acords i resolucions
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MOCIÓ PAS-PSM:

CONVENI FUNCIONARIS I LABORALS AJÜNTAMEN D'ESPORLES
El Grup Municipal PAS-PSM després de varios mesos de

negociació del Conveni, i com únic grup que ha assistit a totes les
reunions, proposa que s'aprovi el Conveni de Funcionaris i Laborals
de l'Ajuntament d'Esporles, amb registre d'entrada num. 2226/96.

Informar del que havian estat les negociacions i digue que el
seu grup després d'assistir a les negociacions volgué recollir el
Conveni perque es pogués dur a Ple i que presentan les següent
esmenes al mateix:

MOCIONS AL CONVENI DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L'AJUNTAMENT

D'ESPORLES QUE PRESENTA EL GRUP PAS-PSM.

- El art. 7 Pag. 5 punt K, ha de dir;

"Serveis mínims pactats*".

- El Art. 13 Pag. 8:

Retirar el punt 2

El Sr. Gabriel Coll digue que no entreria a discutir les
esmenes, ja que pareixia que s'havia arribat a una mena d'acord,
entre les seves esmenes les del PAS i la voluntat del Funcionaris
1 Laborals, pero si volia significar que el seu grup va assistir
a totes les reunions del conveni menys dues i que havia presentat
les següents esmenes:

ESMENES A LA MOCIÓ PRESENTADA PEL Pas-PSM SOBRE EL CONVENI DEL
PERSONAL FUNCIONARI i LABORAL DE L'AJUNTAMENT

1.- Dins el capítol I, article 3, punt 1, sobre àmbit d'aplicacio
temporal, substituir allà on diu entrarà en vigor l'endemà de l'aprovacio
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per entrarà en vigor a partir del dia primer d'octubre de 1996.

2.- Dins el mateix article 3, punt 1, substituir allà on diu Els
efectes retributius i econòmics s'aplicaran des del dia 1 de gener

de 1996 per la data d'aplicació de dia 1 d'octubre de 1996.

3.- Dins del capítol III, article 13, punt 1, paràgraf b, sobre
acció social substituir l'ajuda per fill menors de 21 a 18 anys.

4.- Referent als paràgrafs "d" i "e" de l'article 13, afegir que

l'Ajuntament podrà si bo considera oportú subscriure pòlissa
d'assegurança per a cobrir les quanties de referència.

5.- Per altre banda dins l'article 13, substituir la redacció de la
part que diu L'Ajuntan^nt crearà anualment un fons de 150.000 pessetes per a

la distribució entre les sol·licituds que es puguin presentar per

l'Ajuntament crearà anualment un fons de 100.000 per a cobrir les
despeses del paràgraf c) del punt 1 de l'article 13, i 50.000
pessetes per a cobrir les despeses del paràgraf f) del punt 1 de
l'article 13.

6.- suprimir la redacció del punt 2 de l'article 13.

7.- Suprimir el 3 punt de l'article 15.

8.- Dins el capítol IV, article 17, punt 2, sobre vacances,
modificar la redacció de acreditada facultativament davant la Corporació
per la de acreditativa facultativament, amb els corresponents
volants de baixa de la Seguretat Social, davant la Corporació.

9.- Dins el punt 3 de l'article 20, sobre servei militar o social,
modificar la redacció actual per la que digui En qualsevol cas, es
podrà sol'licitar un pagament a compte, equivalent a l'import de
dues pagues extraordinàries, que serà retornat, a partir de la
^^incorporació al lloc de feina, en un termini màxim de 16 mesos.

10'- En el primer paràgraf de l'article 21, del capítol V, sobre
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retribucions, ha de substituir-se la data de 1996 per la de primer
d'octubre de 1996.

11.- Substituir la disposició transitòria segona per la següent
redacció: Per tal de subsanar determinades diferencies salarials en

el personal fix en el sentit de mateixes o parescudes feines,
distintes retribucions es dotarà a la pertinent partida un fons per

a la següents quanties; 17.000 ptes/mes per Auxiliar administratiu
i 15.000 ptes/mes per Netejadora.

12.- Referent al període de vacances de l'annex I, ampliar el
període de 1 de maig a 30 de Setembre.

13.- Referent al període de vacances de l'annex II, ampliar el
període de 1 de maig a 30 de Setembre.

14.- Dins el mateix annex II, eliminar el tercer paràgraf de
l'apartat referent a l'antiguitat.

15.- En el paràgraf sobre jornada laboral de l'annex III,
substituir 36 per 38 hores.

16.- En el paràgraf sobre jornada laboral de l'annex VI, substituir
36 per 38 hores.

17.- Substituir el paràgraf de l'horari per el següent:
L'horari setmanal serà distribuït de 2a següent manera:

Horari d'hivern: de dilluns a divendres horabaixes i dissabte
demati

Horari d'estiu: que començarà i acabarà quan acabi i comenci
el curs escolar respectivament, serà de dilluns a dissabte demati.

La distribució de les hores es distribuiran i pactaran
particularment.

Prèvia consulta entre les parts (bibliotecari, usuaris i
Ajuntament), aquest horari podrà modificar—se per necessitats del
servei.
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El Sr. Balaguer digue que el seu grup no entreria amb

disquisicions ja que li pareixia que l'aprovació del Conveni era

responsabilitat del equip de Govern i el que no poguesen assistir
a mes que a una reunió va esser degut a una qüestió d'horari, pero

que li pareix just que el personal d'aquest Ajuntament compti amb
un Conveni, que abans ja s'havia intentat, i que el seu grup estava
satisfet de que s'hagués arribat a un consens pero la seva postura
seria l'abstenció.

Sotmès a votació el següent Conveni:

1.- Aprovar el conveni de Personal Funcionari i Laboral presentat
en registre d'entrada 2226 de 12/09/96 amb inclussió de les mocions

presentades pel grup municipal PAS-PSM, registre d'entrada 2349 de
20/09/96 i de les mocions presentades pel grup polític Partit
Popular registre d'entrada 2374 de 24/09/96 que substituiexen les
de dia 23/09/96.

Sotmesos a votació, el conveni del Personal Funcionari i el
Conveni del Personal Laboral de l'Ajuntament d'Esporles foren
aprovats amb el següent resultat:

- Vuit (8) vots a favor, cinc (5) del PP i tres (3) del PAS-
PSM

- Tres (3) abstencions del PSOE.

Ona vegada incluides les mocions presentades i aprovades el
Conveni de Personal Funcionari i el Conveni de Personal Laboral
queden redactats particularment de la següent manera:

mmi PERSOML FONCIOIRI ftJÜNTMENT D'ESPORLES
CAPÍTOL I

Disposicions Generals
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Aquest pacte té per objecte la regulació dels^^^^¿^ deures
que es deriven de les relacions laborals entre i^juntament
d'Esporles i els seus Funcionaris i Personal Laboral, qualsevol que
sigui la duració de la seva relació de treball.

Article 2.- Ambit d'Aplicació Personal

1. El contingut d'aquest Pacte és d'aplicació als Funcionaris
de carrera, interins i Personal Laboral de l'Ajuntament d'Esporles.

El Personal d'empleos de confiança no estan sotmesos a
aquestes disposicions.

2. Són parts concertant del Pacte, per la part de la
Corporació, els representants designats en virtut de Decret de
Batlia, i per la part treballadora els representants de les
centrals sindicals representatives a l'àmbit d'aquest Pacte i els
delegats del personal funcionari i laboral.

Article 3.- Ambit d'Aplicació Temporal.

1. Aquest Pacte, una vegada signat per les parts, serà elevat
al ple municipal immediatament següent a la data de la signatura i
entrarà en vigor a partir del dia primer d'octubre de 1996,
independentment de la data de la publicació del Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els efectes retributius
i econòmics s'aplicaran des del dia 1 d'octubre de 1996. i
s'abonaran les diferències que siguin procedents en el termini
màxim dels sis mesos següents al de l'autorització del Pacte per
part de l'autoritat corresponent.

2. El Pacte estarà vigent fins al dia 31 de desembre de 1998,
si bé a partir del primer de gener de cada any la Comissió de
Seguiment, Interpretació i Vigilància del Pacte negociarà la
incidència que pugui sortir com a conseqüència de la possible
desviació de l'I.P.C.

3. Acabat el període de vigència general, el Pacte s'entén
prorrogat d'any en any, llevat que el denunciï qualsevol de les
parts afectades. En cas de pròrroga automàtica només són objecte de
variació els aspectes econòmics que es determinin, incloses les
retribucions, que s'incrementen en virtut d'un acord de la Comissió
de Seguiment, Interpretació i Vigilància, com a mínim segons les
variacions que hagi tengut l'IPC durant l'any anterior.

4. S'estableix que la denúncia s'ha de produir durant el mesd octubre de l'any que finalitzi la vigència o dins el mes de
setembre de qualsevol dels anys eventuals de pròrroga, per mitjàa una comunicació escrita que s'ha de trametre a la partinteressada.

5. En cas que Renunciï qua.lcuna de les parts, el presentraper transcripció acords i resolucions
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Article 4.- Comissió de Seguiment, Interpretació i Vigilància.

1. Es constitueix una Comissió de Seguiment, Interpretació i
Vigilància, integrada per representants de l'Ajuntament i per
membres designats pels sindicats mes representatius i pels
representants dels treballadors, en igualtat de condicions. Aquesta
Comissió, que serà paritària, quedarà constituïda al mes següent al
de l'aprovació d'aquest Pacte.

Les persones designades poden ser substituïdes, prèvia delegació

2. La missió de la Comissió de Seguiment, Interpretació i
Vigilància és l'aplicació final i puntual del que estableix aquest
Pacte, interpretar-ne les parts dubtoses que hi pugui haver i
resoldre i acordar tot allò no previst en aquest Contracte.

3. Aquesta Comissió es reuneix a petició de l'Ajuntament, dels
representants de les àrees municipals, de qualsevol dels sindicats
mes representatius o dels Representants dels Treballadors. La
reunió s'ha de fixar amb una antel·lació de tres dies i com a mínim
una vegada al any amb caràcter ordinari. Aquesta reunió ordinària
serà dins del mes d'octubre.

4. Qualsevol diferència interpretativa o d'aplicació d'aquest
Pacte entre les parts s'ha de sotmetre a la Comissió paritària i el
resultat s'ha de sotmetre a la consideració del Ple de la
Corporació a efectes informatius i consultius. El que s'acordi per
la Comissió Paritària és obligatori i vinculant per a les parts
mentre la jurisdicció no manifesti el contrari amb sentència ferma.

5. La Comissió està facultada per estudiar i acordar quantes
modificacions normatives es puguin produir per canvis de la
legislació actualment vigent.

Article 5.- Vinculació a la totalitat

^ 1. Les condicions establertes en aquest Pacte formen un tot
organic i indivisible.

2. Aquest Pacte negociat és vinculant i de compliment obligat
per a les parts signants, una vegada signat, i forma un tot orgànic
1 indivisible a l'efecte de l'aplicació.

CAPÍTOL II

Organització del Treball

Article 6.- Organització i Llocs de Treball

!• L'organització del treball.és,competència de l'Ajuntamentraper transcripció acords i resolucions*^
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d|£sfii|0-rles. No obstant aixo, les modificacions, quan ip^ugn-in tenir
repercussions sobre les condicions de treball, s'han de consultar
prèviament amb la representació del personal, dins la Comissió de
Seguiment, Interpretació i Vigilància i d'acord amb els articles 30
i 32 de la Llei 7/90.

2. L'Ajuntament es compromet a la negociació d'una relació
dels llocs de treball de la plantilla de treballadors, a la qual
figuraran detalladament les dades, característiques, funcions i
denominació de cada lloc de treball i tots els conceptes
retributius, així com les quantitats anuals a percebre.

Tal negociació s'iniciarà dins del primer semestre de 1997.

Article 7.- Obligacions Generals dels Empleats Públics.

1.- Els empleats públics de l'Ajuntament d'Esporles tenen amb
caràcter general les obligacions següents:

A) Acatar i complir la Constitució i l'Estatut d'Autonomia.

B) Servir amb objectivitat i imparcialitat els interessos
generals, complint amb fidelitat i professionalitat les obligacions
de la seva funció.

C) Exercir amb eficàcia la feina que tenen assignada i
cooperar a la millora dels serveis i a la consecució dels fins de
la unitat administrativa a què estan destinats. No obstant això, si
l'empleat públic considera que el treball que li han encomanat
supera les exigències normals, tant de les seves competències com
del volum o rapidesa del treball, té dret que se li comuniqui per
escrit els treballs que ha de realitzar i l'ordre de prioritat.
Respecte a la resta, hom ha d'atenir-se a la legislació vigent.

D) Respectar i obeir els superiors jeràrquics, sense perjudici
que es puguin formular els suggeriments que es creguin oportuns per
a l'atenció millor de la feina encomanada. No obstant això, si
l'empleat públic considera que l'ordre rebuda pot ser contrària a
la legalitat o que per les característiques d'aquesta es pot
derivar una especial responsabilitat de l'execució, té dret que se
li comuniqui l'ordre per escrit.

E) Tractar amb correcció els superiors, els companys, els
subordinats, els administrats i tots els ciutadans en general,
facilitant-los l'exercici dels seus drets i el compliment de les
seves obligacions.

E) Tractar degudament el material que hagin d'utilitzar en
1 exercici del lloc de feina i procurar la major economia en el
uncionament del servei.

G) Guardar segil professional respecte dels assumptes que es
coneixen per raó del càrrec, i no fer publicitat, difondre o
utilitzar indegudament, els ..assumptes declarats per llei o
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H) Participar en els cursos de perfeccionament'"-qiïSfr^aquests

tenen caràcter obligatori i s'imparteixen dins la jornada laboral.

I) Conèixer a nivell elemental el català parlat i escrit.

J) Complir la jornada i l'horari de feina corresponent al lloc
assignat.

K) Atendre els serveis mínims pactatss en cas de vaga, d'acord
amb allò pactat amb la representació dels treballadors.

Article 8.- Provisió de Vacants, Promoció Interna, Trasllats,
Canvi de Destinació i Oferta d'Empleo Públic.

1. Provisió de Vacants

Es du a terme mitjançant la convocatòria de les proves
selectives corresponents per a l'aprovació a través d'oposició,
concurs o concurs-oposició, segons la legislació vigent.

Prèviament a les convocatòries s'estudiarà quines places poden
ser cobertes amb persones discapacitades i s'han de reservar les
places que es considerin oportunes recollides en la relació de
llocs de treball.

2. Promoció Interna

A) En els casos de vacant o creació de nous llocs de feina a
la plantilla d'empleats públics de l'Ajuntament, aquest es
compromet a facilitar l'ascens des dels cossos o les escales de
grup inferior a altres corresponents superiors.

B) A les respectives convocatòries la Corporació reservarà
places per a aquest tipus de promoció de cossos, escales o
categories i per a l'ascens a altres corresponents de grup
superior, sense perjudici del que establesquin els reglaments
específics. El procediment de selecció consistirà en un concurs-
oposició.

C) En cas de creació de noves places o existència de vacants,
els empleats públics d'aquest Ajuntament de la mateixa subescala
poden optar a ocupar la plaça o places vacants i s'ha de convocar
la vacant per proveir la plaça del empleat públic que ha exercit el
dret d'opció.

D) A la valoració per a la provisió de llocs de feina s'han de
tenir en compte els serveis prestats en el lloc ofert.

3. Trasllats i Canvi de Destinació.
amb caràcter general, les destinacions que tenen

a itualment els empleats públics, excepte en cas de petició de la
persona interessada a d'incapacitat manifestaTaper franscri;Sciô acords i res^ucions
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i Inl-priíi* Anualment i finalitzats els process
convocarà Oferta d'Empleo Públic per a la cobert
vacants mitjançant concurs-oposició o oposició.

Tant en les convocatòries com en les proves es comptarà amb la
participació dels representants del personal.

s, es
places

Article 9.- Cursos de Formació i Perfeccionament

Quan per ordres superiors que puguin variar i inclus
paralitzar el normal funcionament de prestació de serveis de
qualsevol treballador acollit a quest conveni, i per poder seguir
desenvolupant-la, sense contravenir les esmentades ordres es vegi
en la necessitat d'efectuar curset de perfeccionament dins la seva
especialitat, per part de l'Ajuntament se'l recolzarà econòmicament
abonant la totalitat de les despeses ocasionades pels cursets.

La Corporació pot realitzar cursos de formació i reciclatge,
tant teòrics com pràctics, per a tot el personal afectat per aquest
Pacte. Així mateix es farà la publicitat adequada dels cursos
organitzats per qualsevol organisme derivat de l'acord de la
Formació Continuada d'Administració Pública i gestionarà per a la
participació en el curs.

Les sol·licituds fetes per part del treballadors per a la
realització de cursos de formació i reciclatge seran autoritzades
pel sr, Batle. Tot el personal de l'Ajuntament té dret a quaranta
hores anuals per a formació.

Article 10.- Excedències.

Tots els treballadors fixos acollits al present Conveni podran
gaudir de les següents excedències:

a) Forçosa.- A la qual s'haurà d'acollir el treballador que
hagi estat destinat per un càrrec públic, el servei del qual li
impedesqui complir el seu servei amb l'Empresa.

Aquest tipus d'excedència comporta la conservació del lloc de
treball i a més el temps d'excedència es te com a treballat a
efectes del còmput d'antiguitat del treballador a l'Empresa.

®1 treballador acabi en el seu càrrec públic, haurà de
sol·licitar el reingrés durant el mes següent a l'esmentat
cessament, en cas contrari s'entendrà que renuncia a l'esmentat
^®t, passant a situació de excedència voluntària.

b) Voluntària.- Per poder accedir a aquesta, han d'haver
complit els següents requisits:

~ Dur un any com a mínim treballant a l'Empresa.
~ haver gaudit altre excedència a la mateixa Empresa elsaarrers dos anys.

La durada d'aqiiesta no .pot ,ser menor d'un any ni superior aPaper transcripcií acords i resolucions
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El reingrés del treballador, acabat el temps ^=fee3t6edència,
s'efectuarà quan a l'Empresa es produeixi una vacant d igual o
parescuda categoria a la de l'excedent. Cas que no existeixi vacant
d'igual o parescuda categoria, però ni hagi de categoria inferior,
tendrán dret a ocupar-la, estant amb aquesta situació mentres no es
produeixi una vacant corresponent a la categoria que tenia el
treballador abans de sol·licitar l'excedència.

c) Per atendre l'esment d'un fill.- La pot sol·licitar
indistintament el pare treballador o la mare treballadora. La
durada màxima és de 3 (tres) anys a partir de la data de naixement
del fill. Els següents parts donen dret a noves excedències de la
mateixa durada, en el ben entès que la posterior excedència
extingeix el temps de l'anterior en aquells casos en els quals
encara persistesqui.

L'excedència que es pugui concedir al pare treballador o a la
mare treballadora s'haurà de considerar incompatible inclús en el
suposat que ambdós fessin feina en empreses diferents. Dita
excedència comportarà la reserva del lloc de treball.

Article 11.- Descansos

1. El Personal té dret a tenir un descans durant la jornada
laboral de vint minuts, que es computa a tots els efectes com temps
de treball efectiu.

2. El personal que realitzi funcions de forma continuada i
habitual davant pantalles de visualització gràfics i de gravació,
i també restituidora, disposen d'un temps de deu minuts cada hora
i mitja de treball.

Article 12.- Dotació d'eines i mitjans.

Els treballadors disposaran d'eines i mitjans adequats, en
cada cas i secció dels treballs. Aquestes eines i mitjans, s'hauran
d'acollir a les més estrictes normes de seguretat, donant un bon ús
d'aquestes i tenint custòdia damunt elles.

CAPÍTOL III

Prestacions Socials

T u 13* Acció Social a favor dels Funcionaris i PersonalLaboral.

1. Les ajudes per acció o fons social que s'especifiquen acon inuacio es regulen pel Decret 135/95, de 12 de desembre, de laComunitat Autónoma (Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma núm.160, de 26/12/95:
Paper transcripció acords i resolucions
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íelleria de a Funció Publica
iintcrilt' P®'' atenció a
sensorials a càrrec del personal
i-dues mil cinc-centes (22.500)

b) Ajuda per fills menors
pessetes mensuals per fill.
Ajuda per a estudis del personal al servei de l'Ajuntament

disminuïts físics', psíquics o
de l'Ajuntament, que serà de vint-
pessetes mensuals per persona,
de devuit, que serà de cinc mil

cònjuge del
i per import

(5.000)
c)

i fills.
d) Ajuda per viduïtat per al

l'Ajuntament, que es rebrà d'un sol cop
vint-i-cinc mil (225.000) pessetes.

e) Ajuda d'orfandat per a fills del personal de
que es rebrà d'un sol cop i per import de dos-centes
(250.000) pessetes per cada beneficiari.

f) Ajuda en compensació de despeses derivades
sanitària, farmacèutica i ortopèdica.

g) Concertació d'una assegurança col·lectiva per cobrir els
riscs de mort i d'invalidesa permanent, en els graus de total per
a la professió habitual, que impliqui el cessament o l'extinció del
contracte, i absoluta per a tot tipus de treball, com també el de
gran invalidesa, que s'hagi produït per accident laboral.

h) Ajudes per jubilació o situacions assimilades, del personal
al servei de l'Ajuntament.

i) Bestretes.

personal de
de dos-centes

1'Ajuntament,
cinquanta mil

d'assistència

En relació als punts c) if), no es tendrán en compte les
quanties senyalades a l'esmentat Decret 135/95, sinó que
l'Ajuntament crearà anualment un fons de 100.000 per a cobrir les
despeses del paràgraf c) del punt 1 de l'article 13, i 50.000
pessetes per a cobrir les despeses del paràgraf f) del punt 1 de
l'article 13. Aquest fons serà acumulatiu d'any en any.

Referent als punts d) i e) l'Ajuntament podrà si
oportú subscriure pòlissa d'assegurança per a cobrir
de referència.

ho considera
les quanties

Les remissions a la Comissió d'Acció Social s'entenen fetes a
la Comissió de Seguiment, Interpretació i Vigilància.

2. En el cas que el treballador necessiti assistència
sanitària, mèdica, farmacèutica o econòmica extraordinària no
coberta pel règim habitual pot sol·licitar a l'Ajuntament una
aDuda. Aquesta ajuda requereix l'informe favorable de la Comissió
de Seguiment, Interpretació i Vigilància.

Article 14.- Assistència Jurídica

1. Tots
judicialment

els treballadors que siguin inculpats o processats
com a conseqüència de l'exercici de les funcions

encomanades, amb l'autorització del Batle poden nomenar lliurement
advocat i procurador entre els qui habitualment exerceixen a les
Balears, per tal de defensar els seus interessos i respondre de les
responsabilitats penals i civils en què haguessin pogut incórrer.

Paper transcripció acords i resolucions
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sclleria de la Funció Públicafets els tràmits de l'àpat's^,pji^Ior, les
despeses de fiança, costes judicials i responsa^y^ts civils
seran abonades per l'Ajuntament. Se'n deduiran les cguantitats cjue
fossin cobertes per la pòlissa d'assegurança del treballador que en
l'exercici de la seva funció hagués concertat.

3. El temps que el treballador ocupi en accions derivades de
les actuacions judicials esmentades a l'apartat anterior és
considerat temps de treball efectiu si és justificat mitjançant
certificat de temps transcorregut.

Article 15.- Accidents de Circulació

1. Si un treballador, conduint vehicles de propietat municipal
o particular al servei de l'Ajuntament, té un accident de
circulació durant la jornada de treball o dins "in itinere",
l'Ajuntament garanteix les cobertures següents:

a) La d'assumir la defensa lletrada davant jutjats, tribunals
o altres organismes quan sigui necessària.

b) Prestar la fiança carcellera que s'establesqui i abonar les
costes judicials i els honoraris professionals, inclosos els de
perits que es produesquin.

c) Si a causa de l'accident el conductor és privat de
llibertat se li respectarà mentrestant, les seves retribucions
reals.

d) La privació de llibertat o del permís de conduir a causa
del que es preveu en aquest apartat no es considera motiu de sanció
disciplinària, tret del que disposa el paràgraf tercer d'aquest
article.

2. Durant el període en que el treballador estigui privat del
permís de conduir, l'Ajuntament el pot destinar a altres feines
alienes a la seva categoria o funció, però sempre en el mateix
nivell.

3. Als funcionaris de la Policia Local que, en l'exercici de
les seves funcions i amb motiu de la prestació d'un servei tenguin
un accident de circulació i per això siguin condemnats per
sentència ferma per imprudència temerària, els són aplicables tots
els apartats del punt primer d'aquest article, llevat que hi
concorrin les circumstàncies de conducció sota la influència de
begudes alcohòliques o estupefaents.

4. Als treballadors que tenguin un accident de circulació dels
anomenats in itinere i per aquest motiu siguin privats temporalment
de llibertat, se'l respectarà, mentre duri aquesta privació, la
retribució real, llevat que siguin condemnats per sentència ferma.

' j* l'accident es produeix amb cotxe particular fora delsperíodes assenyalats al paràgraf primer d'aquest article es
respectarà al conductor, durant la privació del premis de conduir,el salari corresponent al lloc de treball que li assigni

Ajuntament dins ° subgrup al qual
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• Els danys del cotxe particular util
servei són a càrrec de l'Ajuntament, tret de q
per sentència ferma per imprudència temerària o _

la influència de begudes alcohòliques o estupefaent

ns del
ndemnat
ió sota

Article 16.- Renovació del Carnet

La Corporació es fa càrrec de les despeses derivades de
l'obtenció i la renovació del carnet B-2 i C-2 dels treballadors
que l'hagin de menester de forma obligatòria per a la conducció de
vehicles municipals especial d'urgència, segons l'Ordre del
Ministeri de l'interior.

CAPÍTOL IV

Permisos I Situacions

Article 17.- Vacances

1. Tots els treballadors tenen dret anualment de gaudir, de
forma continuada o en períodes, de 24 dies hàbils, comptats de
dilluns a divendres.

2. Si el treballador, abans o durant les vacances, sofreix un
internament clínic o una malaltia greu acreditada facultativament,
amb els corresponents volants de baixa de la Seguretat Social,
davant la Corporació, s'ajornaran les vacances fins a la data
d'alta.

3. Si per exigències del servei cal interrompre les vacances
d'un treballador, perquè no és possible cobrir-lo amb un altre,
aquell té un dret a dos dies de vacances per cada un d'interrupció.

4. Quan per exigències de l'Ajuntament o necessitats del
servei s'hagin de tenir en període distint de l'assenyalat en el
respectiu annex, els treballadors tenen dret a la bonificació de 1
dia per cada 3. Tant els període vacacional com els dies de
bonificació s'entenen hàbils i comptats de dilluns a divendres.

5. A petició del treballador i si no representa alteració en
l'organització del servei, podrà concedir-se el gaudiment de les
vacances fora del termini establert, tenint en compte les
circunstancies personals del sol.licitant. En aquest supòsit no
serà d'aplicació el que disposa el paragref anterior.

Article 18.- Llicències Retribuïdes

Tots els treballadors tenen dret a tenir llicència retribuïda
per la durada que s'assenyala en els casos següents;

Per raó de matrimoni, quinze dies naturals. Si el
treballador ho soliJicita,. .té dret, .a l'acumulació d'aquestaT^per transcripció acords i resolucions
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selleriadda^qióPública^^. de vacances que li perte
sol·liciti amb trenta dies d'antel.lació.

b) Per naixement o adopció d'un fill, el treballador té dret
a tres dies hàbils, o cinc si hi ha desplaçament a una altra illa
o a la península.

c) Per malaltia greu o intervenció quirúrgica del cònjuge,
dels pares, pares polítics, fills, néts, padrins, padrins polítics,
germans i germans polítics, tres dies hàbils si es produeixen a la
mateixa illa, ampliables a cinc si és necessari desplaçar-se forà
de l'illa.

d) En cas de defunció del cònjuge, dels pares, pares polítics,
fill, fills polítics, néts, padrins, germans o germans polítics,
tres dies hàbils si es produeixen a la mateixa illa i cinc si és
necessari desplaçar-se a una altra illa o a la península.

e) Per matrimoni de pares, pares polítics, fills, néts,
germans i germans polítics, un dia sempre que sigui laborable, si
es produeix a la mateixa illa i tres si és necessari desplaçar-se
a una altra illa o a la península.

f) Per trasllat de domicili, dos dies hàbils

g) Per concórrer a exàmens finals i a altres proves
definitives d'aptitud i d'avaluació a centres oficials, durant el
dia que es dugui a terme l'examen.

h) Pel temps indispensable, per al compliment d'un deure
inexcusable de caràcter públic o personal.

i) Per embaraç o part, les treballadores tenen dret a un
permís de cent setze dies naturals ininterromputs, ampliables fins
a quinze dies més per part múltiple. La interessada es distribuirà
el període de permís, amb la condició que al menys sis setmanes han
de ser immediatament posteriors al part. El pare en pot fer ús per
tenir cura del fill en cas de defunció de la mare.

Això no obstant, en el cas que el pare treballi en aquest
Ajuntament, la mare, en començar el període de permís per
maternitat, sempre que es presenti el justificant oportúd incorporació a la feina, pot triar que el pare tengui fins a
quatre de les darreres setmanes de permís.

j) Permís de lactància; un cop finalitzada la interrupciólaboral transitòria per embaràs, la treballadora disposa d'una horadiària durant nou mesos pel concepte d'alimentació. Aquest permíspot ser utilitzat pel pare o la mare indistintament, després que und'ells hi renunciï.

k) Per fills menors o minusvàlids: qui per raons de guardaégal ha de tenir cura d'algun menor de 6 anys o un disminuït físico psíquic, que no retribuïda, te dret a
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1) Per l'adopció d'un menor de 9 mesos, el treballador té dret
a un permís de cin<3uanta~sis dies naturals comptats a partir de la
data d'adopció, sempre que s'acrediti degudament que és necessari
que es dediqui personalment a ocupar-se de manera directa del
menor.

Si el fill adoptat és menor de cinc anys i major de nou mesos,
el permís té una durada màxima de sis setmanes. Aquest dret només
el pot exercir un dels membres de la parella.

m) el treballador municipal que té algun fill adoptat menor de
nou mesos té dret a una pausa d'una hora en el seu horari de
treball, destinada a l'alimentació del fill. Pot dividir aquesta
pausa en dues fraccions o substituir-la per una reducció d'una hora
de la jornada laboral, amb la mateixa finalitat.

n) Al llarg de l'any els treballadors tenen dret a set dies de
permís per assumptes particulars, sense perjudici del que estableix
l'article 30 de la Llei 30/84. En el cas de que no els hagui tengut
durant l'any es poden distribuir en torns de quatre dies durant les
festes de Nadal. Els dies 24 i 31 de desembre es cobriran igualment
que els dissabtes.

Aquests dies no es poden acumular, en cap cas, a les vacances
anuals retribuïdes.

El període de vacances pot ser acumulat a les llicències
establertes als apartats b), c), d) i f).

En qualsevol cas, les llicències concedides han de ser
degudament justificades. Transcorreguts quinze dies de la data de
la llicència sense que s'hagi justificat, es procedirà a la
deducció de les retribucions proporcionalment a la durada.

A exclusió de l'^apartat a) tendrán la mateixa consideració el
matrimoni a la parella de fet.

Article 19.- Llicències de Tres mesos no Retribuïdes

Els treballadors amb una antiguitat mínima de dos anys tenenla possibilitat de disposar d'una llicència no retribuïda de tres
mesos, mantenint-se totes les seves condicions del lloc del
treball, sempre que es pugi garantir el manteniment del servei.

Aquesta llicència no es pot sol.licitar fins passats dos anysde l'anterior.
En cas que es denegui, serà per resolució motivada per escrit

1 en un termini màxim de 10 dies des de la sol·licitud.

Article 20.- Servei Militar o Social

1. El treballador ^^mun^^^^ compleixi el servei
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temps
ensos,

té dret a la reserva de la plaça i 1trienis i drets passius
destinació que ocupava.

2. Durant el compliment del servei militar o prestació social
substitutoria, l'Ajuntament pot acordar que es concedeixi als
treballadors que ho sol·licitin una ajuda per les necessitats
familiars degudament justificades.

3. En qualsevol cas, es podrà sol·licitar un pagament a
compte, equivalent a l'import de dues pagues extraordinàries, que
serà retornat, a partir de la reincorporació al lloc de feina, en
un termini màxim de 16 mesos.

CAPÍTOL V

Règim Econòmic

Article 21.- Retribucions.

El personal acollit a aquest Pacte percebrà a partir de primer
d'octubre de 1996 el total de les retribucions anuals segons les
respectives taules que s'inclouran com a annexos una vegada
efectuada la negociació prevista a l'article 6.2.

El concepte de nocturnitat es percep com a contraprestació del
temps de feina realitzada entre les 22 hores i les 6 hores per
qualsevol dels col.lectius municipals. La quantia superarà com a
mínim el 25% del salari/hora diürn.

El Comitè de Salut Laboral determinarà les quanties i els
personal o col·lectius que han de percebre els plussos de
perillositat, penositat i toxicitat, atenent les característiques
dels llocs de feina.

Article 22.- Reconeixement de Serveis i Indemnitzacions perRaó del Servei.

1. Si durant la vigència d'aquest Pacte per raó del serveiqualque treballador realitza feines de categoria superior a la
seva, percebrà automàticament la quantia assignada a aquest lloc detreball. En cap cas no pot ser obligat a fer aquestes funcions
sense percebre la remuneració corresponent.

En

2. Indemnització per rao del servei.
Dietes. Segons taula anexa (que s'elaborarà)ot cas, les despeses que s'ocasionin es paguen prèvia presentacióde la factura. Les hores de feina que superin el còmput normal dela Dornada laboral es computen com a hores extraordinàries.

. 2.2.- Desplaçament amb vehicle propi: 28 pessetes perqui ometre, révisables per la Comissió paritària durant el primermes de cada any.
raper transcripció acords i resolucions
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En el cas d'incapacitat laboral transitòria, el treballador
percep les prestacions econòmiques que corresponen amb l'aplicació
del sistema del règim de la Seguretat Social.

Aquestes prestacions es complementen fins al 100%
retribucions ordinàries en el cas que el treballador;

de les

- Comuniqui al superior directa o a la persona delegada la
previsió d'absència del servei tan prest com pugui, dins els
primers trenta minuts de la primera jornada d'absència, llevat de
causes formalment justificades.

- Justifiqui que va al servei mèdic corresponent.
- Compleixi estrictament les normes establertes respecte al

règim de baixes.
- Vagi a quantes revisions mèdiques promogui l'entitat.

A fi de determinar les irregularitat suposades respecte a la
percepció del complement, es faculta la Comissió de Seguiment,
Interpretació i Vigilància per decidir, per acord, si tal abonament
és procedent.

CAPÍTOL VI

Drets Sindicals

Article 24.- Competències i Facultats de la Representació
Col.lectiva.

Les competències, facultats, drets i garanties dels
Representants dels Treballadors i dels delegats sindicals són les
que estableix i reconeix la normativa vigent, sens perjudici del
que es relaciona a continuació:

1. Ser informat de la política d'ocupació i de personal de
l'Ajuntament.

2. Ser informat dels canvis de destinació que legalment
decreti la Corporació, respecte dels quals el comitè unitari i els
delegats sindicals poden formular les al·legacions que considerin
necessàries.

3. Emetre informe previ a l'adopció de tots els acords i
sancions referents al personal, si es considera adient.

4. Assistir, amb veu, els Representants dels Treballadors i
fnf sindicals a les sessions que celebri la comissiórormativa d'assumptes de personal, quan aquesta hagi de tractar
em^l^ '^ue afectin el règim i les condicions de treball dels
tra fer-hi constar les seves opinions. La CorporacióTietra als delegats de personal la informació sobre les matèries

Paper transcripció acords i resolucions
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antel. lacio no inferior a les quaranta-vuit hores. r-— -

l'assistència ha de ser el principi i/o al final de la reunió.

5. Plantejar i negociar davant els òrgans corresponents de la
Corporació els assumptes que siguin procedents en matèria de
personal, règim de prestació dels serveis i condicions de seguretat
i previsió social, dins el qui sigui competència de la Corporació.

6. Proposar totes les mesures que efectin als treballadors
respecte a la modificació o establiment de nous sistemes de
treball.

A més del que estableix la legislació vigent en la matèria,
els representants del personal tenen les garanties i les facultats
següents ;

a) No es computen com hores sindicals o de personal les
utilitzades per negociar aquest Pacte, les reunions de la Comissió
de Seguiment, Interpretació i Vigilància.

b) Tots els delegats que pertanyen a una mateixa central
sindical poden acumular les hores sindicals que corresponen als
seus membres.

Article 25.- Seccions Sindicals.

1. Les seccions sindicals de les centrals firmants i en

representació a l'Ajuntament poden nomenar un delegat sindical, el
qual tendrá la consideració de representant dels treballadors a
tots els efectes i li seran reconeguts expressament els drets i les
obligacions recollits a la Llei Orgànica de la Llibertat Sindical
i la LLei 7/90, de Negociació Col·lectiva.

Article 26.- Assemblees.

1. Els treballadors podran exercir el seu dret a reunir-se en
assemblea en hores de feina. Disposen d'un màxim de trenta-sis
hores anuals, a més de les necessàries per discutir i aprovar
aquest Pacte.

2. Estan legitimats per convocar les assemblees:

a) Els representants dels Treballadors.
b) Els delegats de les seccions sindicals firmants.
c) Un mínim del 30% dels empleats.

^P^5®spon al Batle o al regidor que tengui delegada laresponsabilitat de personal rebre la convocatòria i comprovar
acompliment dels requisits següents:

a) Formular la petició per escrit amb una antel.lació de
quaranta-vuit hores, p , ... , . , .Paper transcripció acords i resolucions



.^0 0 0 1

GOVERN BALEAR

el dia, l'hora i el lloc on es farl
c) Les dades dels sol·licitants, que han d'est

per convocar-la tal com es preveu l'apartat 2.
d) L'assemblea s'ha de celebrar dins la^ jornada laboral,

preferentment fora de l'horari d'atenció al públic, llevat dels
casos de vaga.

e) La convocatòria s'ha de dirigir a tot el personal afectat
per aquest Pacte.

f) Si abans de vint-i-quatre hores de la data de l'assemblea
el Batle o la persona delegada no ha formulat cap objecció, aquella
es pot fer sense cap altre requisit.

g) Els Representants de Personals o el delegat sindical pot
convocar reunions sectorials, amb els mateixos requisits i termini.
No poden excedir de cinc hores anuals per sector.

Article 27.- Serveis Mínims.

En cas d'assemblea o vaga legal els serveis mínims han de ser
els essencials i els han de negociar els òrgans convocante i la
Corporació.

a) En cas d'assemblea, s'han de garantir la salut, la
seguretat, el registre el els casos de cita amb antel.lació al
ciutadà.

b) En cas de vaga legal, s'han de garantir la salut, la
seguretat i el registre.

CAPÍTOL VII

Salut Laboral

Article 28.- Salut Laboral.

En quantes matèries afectin la seguretat, la salut i la
higiene en el treball són d'aplicació les disposicions legals
vigents.

Es crearà el Comitè de Salut Laboral format per tres membres
designats pels Representants dels Treballadors i els delegats
sindicals i tres membres designats per la Corporació. A la primera
reunió s establirà una normativa sobre el seu funcionament; en tot
cas, les dues parts poden demanar el concurs dels assessors que
estimin pertinents.

- Salut Laboral determina l'equip de seguretat ambque la Corporacio ha de dotar cada un dels treballadors afectats.

de Salut Laboral ha d'atendre allò
de ve^i-nsr^nor perillositat i toxicitat. Igualment, ha
Der<=;onAi nno h • instal·lació de vestuaris per a tot aquellq agi de canviar-se de roba per raons de feina.

Paper transcripció acords i resolucions
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Article 29.- Treballs pel personal en capacitat disminuïda.

1.- L'Ajuntament, a petició dels respectius interessats,
assenyalarà al personal, la capacitat dels quals hagi disminuït per
l'edat, estat de salut, accident o malaltia professional, a
treballs més adequats a les seves condicions físiques.

2.- Els treballadors que haguessin petit accident o malaltia
professional tendrán preferència absoluta per a la seva readaptació
a un nou lloc de treball, seguint en el futur les modificacions
salarials que experimenti el seu antic nivell retributiu, i seran
compatibles amb les prestacions que puguin rebre de la Seguretat
Social.

3.- Amb caràcter especial, el personal que per treballs
penosos, al arribar a l'edat de 50 (cinquanta) anys tengui la seva
capacitat disminuïda, tendrá la facultat de sol·licitar un lloc
auxiliar en el mateix departament a on prestàs els seus serveis o
en un lloc similar, i se li abonaran els salaris propis del seu
nivell retributiu i de categoria, que es representaran, així com
els increments salarials que experimenti fins la jubilació.

4.- L'esmentada situació es determinarà previ sotmetiment a un
examen físic que assenyalarà les possibilitats de seguir executant
les funcions pròpies del Servei. En el cas que el dictamen metge
permet el continuar amb les funcions pròpies de la seva categoria,
els reconeixements es faran anualment i la facultat de canviar de
lloc de treball serà del treballador.

5.- En les situacions determinades en els paràgrafs
precedents, serà necessari l'informe de la Comissió Paritaria.

Article 30.- Revisions mèdiques.

1*7 Tot el personal afectat pel present Conveni tendrá dret a
una revisió mèdica anual per compte i càrrec de l'Ajuntament, en el
lloc i pels medis que aquest estimi oportuns, aquestes revisions
estaran supervisadas pel Comitè de Salut Laboral.

aconseguir una major eficàcia, tant en el Servei
public com en les relacions de convivència laboral, queda
establerta l'obligatorietat de sotmetre a aquestes revisions a totel personal.

CAPÍTOL VIII

Paper transcripció acords i resolucions
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Article 31.- Règim Disciplinari.

El règim disciplinari dels treballadors es regeix pel
Reglament de règim disciplinari estatal aprovat pel Reial Decret
33/1986, de 10 de gener, supletori en aquesta matèria, i per la
legislació estatal o autonòmica que el substitueixi, modifiqui o
desenvolupi.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.-

1. S'iniciarà un programa d'actuació per a la consecució d'una
reforma administrativa en profunditat que millori tant el servei
públic com les condicions de treball i professionalitat dels
treballadors que integren aquesta Administració.

2. La Comissió de Seguiment, Interpretació i Vigilància
acordarà el sistema que s'ha d'utilitzar per a la valoració de
llocs de treball; els Representants dels Treballadors hi
participarà durant tot el procés. L'aplicació econòmica de la
valoració serà negociada.

3. L'Ajuntament dotarà els fons necessaris per efectuar el que
es regula en els apartats anteriors.

Segona.-

Reconeixent la capacitat autoorganitzativa de l'Ajuntament,les parts acorden que els projectes de reorganització
administrativa que impliquin modificació de les condicions
d'ocupació del personal tendrán el tractament següent;

a) L'Ajuntament informarà prèviament els sindicats firmants
d'aquest Pacte dels canvis que impliquin reassignació d'efectius de
personal.

b) En la fase d'elaboració del projecte de canvi del'organisme afectat o de la realització dels treballs tècnics
necessaris per a la reorganització dels efectius, l'Administraciónegociarà amb els sindicats sobre la repercussió que aquestsprocessos tenguin en les condicions de feina del personal afectat.

c) L'Ajuntament i els sindicats firmants negociaran elsaspectes de l'estatut d'organització, personal i funcionament de
organisme que afecti les condicions de treball del personald'aquest.

d) Una vegada finalitzats tots els treballs tècnics encaminatsa a reassignació ta^nlc^i^cfô'acoFdf i aspectes
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sindicats la destinació i el règim del personal afe^^ucr^ uxii=> cx

marc dels criteris i les condicions que s'acordin, garantint el
volum d'ocupació estructural i els cursos d'adaptació o reciclatge
que siguin necessaris.

PACTE D'ARBITRATGE.

En la hipòtesi que si, com a conseqüència de no poder arribar
a acords interpretatius respecte de l'aplicació o el
desenvolupament d'aquest Pacte, les parts arribasin a qualque tipus
de conflicte, una vegada esgotades les vies administratives
municipals i abans d'acudir, si és el cas, a instància judicial (ja
sigui d'àmbit laboral o contenciós administratiu) se sotmeten
voluntàriament a l'arbitratge de la Direcció Provincial de Treball.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

1.- L'obligació dels treballadors especificada a l'apartat Ide l'article 7 s'exigirà a nivell mitjà al personal administratiu,tècnic, de la Policia i al qui tengui tracte amb el públic en eltermini de tres anys.

ANEXE 1
FUNCIONARIS

Vacances

Es gaudirà de les vacances normalment i íntegrament en elperíode comprés entre el dia 1 de maig i el 30 de setembre i del 1al 30 de Novembre.

Jornada Laboral

1. La^ jornada laboral és uniforme per a la totalitat delsempleats públics, s'ha de fer de forma continuada i es l'habitualen les Administracions Públiques.
2. S'establirà l'horari de compliment de la mateixa que espactara particularment.

Retribucions

S'estableix l'estructura retributiva següent:
1.- Retribucions bàsiques. El soucorresponguin segons la legislació

els

fan efectives el mes^^de^junydesembre.

triennis que
Dues pagues
i el mes de

Paper transcripció acords i resolucions
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de Destinació, Complement Específic i Productivitat 1 ' any
1996 s'incrementaran amb igual quantia que l'I.P.C. i es negociaran
juntament amb el Catàleg de llocs de treball esmentat a 1 article
6.2.

3.- Indemnització de residència. S'incrementarà amb igual
quantia que 1' I.P.C.

4.- Hores extraordinàries. Si es realitzen hores
extraordinàries es rebrà una gratificació en igual quantia que es
cobra per aquest concepte pel personal laboral o amb prestació de
serveis a càrrec d'aquesta Corporació.

ANEXE 2
PERSONAL NO DETALLAT EN EL CONVENI

En les feines a realitzar, salaris, horaris i allò que no
estigui clarament determinat en el present conveni, es regira per
les pròpies bases de contractació i contracte de treball.

COPENI PERSONAL LABORAL AJÜNIAIENT D'ESPORLES

CAPÍTOL I

Disposicions Generals

Article 1.- Objecte

Aquest pacte té per objecte la regulació dels drets i deures
que es deriven de les relacions laborals entre l'Ajuntament
d'Esporles i els seus Funcionaris i Personal Laboral, qualsevol que
sigui la duració de la seva relació de treball.

Article 2.- Ambit d'Aplicació Personal

1. El contingut d'aquest Pacte és d'aplicació als Funcionarisde carrera, interins i Personal Laboral de l'Ajuntament d'Esporles.El Personal d'empleos de confiança no estan sotmesos a
aquestes disposicions.

2. Són parts concertant del Pacte, per la part de laCorporació, els representants designats en virtut de Decret de
^ ^ part treballadora els representants de lescentrals sindicals representatives a l'àmbit d'aquest Pacte i elsaeiegats del personal funcionari i laboral.

Paper transcripció acords i resolucions
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1. Aquest Pacte, una vegada signat per les part^.^^e^|^levât
al ple municipal immediatament següent a la data de la sï'fnatura i
entrarà en vigor a partir del dia primer d'octubre de 1996,
independentment de la data de la publicació del Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els efectes retributius
i econòmics s'aplicaran des del dia 1 d'octubre de 1996.^ i
s'abonaran les diferències que siguin procedents en el termini
màxim dels sis mesos següents al de l'autorització del Pacte per
part de l'autoritat corresponent.

2. El Pacte estarà vigent fins al dia 31 de desembre de 1998,
si bé a partir del primer de gener de cada any la Comissió de
Seguiment, Interpretació i Vigilància del Pacte negociarà la
incidència que pugui sortir com a conseqüència de la possible
desviació de l'I.P.C.

3. Acabat el període de vigència general, el Pacte s'entén
prorrogat d'any en any, llevat que el denunciï qualsevol de les
parts afectades. En cas de pròrroga automàtica només són objecte de
variació els aspectes econòmics que es determinin, incloses les
retribucions, que s'incrementen en virtut d'un acord de la Comissió
de Seguiment, Interpretació i Vigilància, com a mínim segons les
variacions que hagi tengut 1'IPC durant l'any anterior.

4. S'estableix que la denúncia s'ha de produir durant el mes
d'octubre de l'any que finalitzi la vigència o dins el mes de
setembre de qualsevol dels anys eventuals de pròrroga, per mitjà
d'una comunicació escrita que s'ha de trametre a la part
interessada.

5. En cas que el denunciï qualcuna de les parts, el present
regirà, mentre no s'arribi a un nou pacte, a tots els efectes.

Article 4.- Comissió de Seguiment, Interpretació i Vigilància.

1. Es constitueix una Comissió de Seguiment, Interpretació i
Vigilància, integrada per representants de l'Ajuntament i per
membres designats pels sindicats mes representatius i pels
representants dels treballadors, en igualtat de condicions. Aquesta
Comissió, que serà paritària, quedarà constituïda al mes següent al
de l'aprovació d'aquest Pacte.

Les persones designades poden ser substituïdes, prèvia delegació

r; • . ?* missió de la Comissió de Seguiment, Interpretació iigilancia és l'aplicació final i puntual del que estableix aquest
interpretar-ne les parts dubtoses que hi pugui haver i

resoldre i acordar tot allò no previst en aquest Contracte.

3. Aquesta Comissió es reuneix a petició de l'Ajuntament, dels
présentants de les àrees municipals, de qualsevol dels sindicats

mes representatius Treballadors. La
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vegada al any amb caràcter ordinari. Aquesta reun
serà dins del mes d'octubre.
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minim

inària

4. Qualsevol diferència interpretativa o d'aplicació d'aquest
Pacte entre les parts s'ha de sotmetre a la Comissió paritària i el
resultat s'ha de sotmetre a la consideració del Ple de la
Corporació a efectes informatius i consultius. El que s'acordi per
la Comissió Paritària és obligatori i vinculant per a les parts
mentre la jurisdicció no manifesti el contrari amb sentència ferma.

5. La Comissió està facultada per estudiar i acordar quantes
modificacions normatives es puguin produir per canvis de la
legislació actualment vigent.

Article 5.- Vinculació a la totalitat

1. Les condicions establertes en aquest Pacte formen un tot
orgànic i indivisible.

2. Aquest Pacte negociat és vinculant i de compliment obligat
per a les parts signants, una vegada signat, i forma un tot orgànic
i indivisible a l'efecte de l'aplicació.

CAPÍTOL II

Organització del Treball

Article 6.- Organització i Llocs de Treball

1. L'organització del treball és competència de l'Ajuntament
d'Esporles. No obstant això, les modificacions, quan puguin tenir
repercussions sobre les condicions de treball, s'han de consultar
prèviament amb la representació del personal, dins la Comissió de
Seguiment, Interpretació i Vigilància i d'acord amb els articles 30
1 32 de la Llei 7/90.

2. L'Ajuntament es compromet a la negociació d'una relació
dels llocs de treball de la plantilla de treballadors, a la qual
figuraran detalladament les dades, característiques, funcions i
denominació de cada lloc de treball i tots els conceptes
retributius, així com les quantitats anuals a percebre.

Tal negociació s'iniciarà dins del primer semestre de 1997.

Article 7.- Obligacions Generals dels Empleats Públics.

empleats públics de l'Ajuntament d'Esporles tenen ambcarácter general les obligacions següents;

A) Acatar i complir la.Constitució, i l'Estatut d'Autonomia.Vaper transcripció acords t resolucions
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gacions

assignada i
dels fins de

C) Exercir amb eficàcia la feina que tenen
cooperar a la millora dels serveis i a la consecució
la unitat administrativa a què estan destinats. No obstant això, si
l'empleat públic considera que el treball que li han encomanat
supera les exigències normals, tant de les seves competències com
del volum o rapidesa del treball, té dret que se li comuniqui per
escrit els treballs que ha de realitzar i l'ordre de prioritat.
Respecte a la resta, hom ha d'atenir-se a la legislació vigent.

D) Respectar i obeir els superiors jeràrquics, sense perjudici
que es puguin formular els suggeriments que es creguin oportuns per
a l'atenció millor de la feina encomanada. No obstant això, si
l'empleat públic considera que l'ordre rebuda pot ser contrària a
la legalitat o que per les característiques d'aquesta es pot
derivar una especial responsabilitat de l'execució, té dret que se
li comuniqui l'ordre per escrit.

E) Tractar amb correcció
subordinats, els administrats
facilitant-los l'exercici dels
seves obligacions.

els superiors, els companys, els
i tots els ciutadans en general,
seus drets i el compliment de les

F) Tractar degudament el material que hagin d'utilitzar en
l'exercici del lloc de feina i procurar la major economia en el
funcionament del servei.

G) Guardar segil professional respecte dels assumptes que es
coneixen per raó del càrrec, i no fer publicitat, difondre o
utilitzar indegudament els assumptes declarats per llei o
classificats reglamentàriament com a reservats.

H) Participar en els cursos de perfeccionament quan aquests
tenen caràcter obligatori i s'imparteixen dins la jornada laboral.

I) Conèixer a nivell elemental el català parlat i escrit.

J) Complir la jornada i l'horari de feina corresponent al lloc
assignat.

K) Atendre els serveis mínims pactatss en cas de vaga, d'acordamb allò pactat amb la representació dels treballadors.

Article 8. Provisió de Vacants, Promoció Interna, Trasllats,Canvx de Destinació i Oferta d'Empleo Públic.

1. Provisió de Vacants

^ terme mitjançant la convocatòria de les proves
corresponents per a l'aprovació a través d'oposició,s o concurs

i ^foiui^r^islació vigent.
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®«''™í^fSfi;St a les convocatòries s'estudiarà quine^lacesi^den
ser cobertes amb persones discapacitades i s ' han de rôs«^r les
places que es considerin oportunes recollides en la relació de
llocs de treball.

2. Promoció Interna

A) En els casos de vacant o creació de nous
la plantilla d'empleats públics de l'Ajuntament,

des dels cossos o les
grup inferior a altres corresponents superiors.
compromet a facilitar l'ascens

llocs de feina a

aquest es
escales de

B) A les respectives convocatòries la Corporació reservarà
a aquest tipus de promoció de cossos, escales oplaces per

categories
superior,
específics.
oposició.

i per a l'ascens a altres corresponents de grup
sense perjudici del que establesquin els reglaments
El procediment de selecció consistirà en un concurs-

C) En cas de creació de noves places o existència de vacants,
els empleats públics d'aquest Ajuntament de la mateixa subescala
poden optar a ocupar la plaça o places vacants i s'ha de convocar
la vacant per proveir la plaça del empleat públic que ha exercit el
dret d'opció.

D) A la valoració per a la provisió de llocs de feina s'han de
tenir en compte els serveis prestats en el lloc ofert.

3. Trasllats i Canvi de Destinació.
Es respecten, amb caràcter general, les destinacions que tenen

habitualment els empleats públics, excepte en cas de petició de la
persona interessada o d'incapacitat manifesta.

4. Anualment i finalitzats els processos anteriors, es
convocarà Oferta d'Empleo Públic per a la cobertura de les places
vacants mitjançant concurs-oposició o oposició.

Tant en les convocatòries com en les proves es comptarà amb la
participació dels representants del personal.

Article 9.- Cursos de Formació i Perfeccionament

Quan per ordres superiors que puguin variar i inclús
paralitzar el normal funcionament de prestació de serveis de
qualsevol treballador acollit a quest conveni, i per poder seguir
desenvolupant-la, sense contravenir les esmentades ordres es vegi
en la necessitat d'efectuar curset de perfeccionament dins la seva
especialitat, per part de l'Ajuntament se'l recolzarà econòmicament
abonant la totalitat de les despeses ocasionades pels cursets.

. . ^P^^POíació pot realitzar cursos de formació i reciclatge,n teories com pràctics, per a tot el personal afectat per aquestac e. Aixi mateix es farà la publicitat adequada dels cursos
organitzats per qualsevol organisme derivat de l'acord de la
tormació Continuada d'Administ^ Pública i gestionarà per a laraper transcripció acords i resolucions
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Les sol·licituds fetes per part del treballado^;§l^á^a la
realització de cursos de formació i reciclatge seran autoritzades
pel sr. Batle. Tot el personal de l'Ajuntament té dret a quaranta
hores anuals per a formació.

OVERN BALEAR

Article 10.- Excedències.

Tots els treballadors fixos acollits al present Conveni podran
gaudir de les següents excedències:

a) Forçosa." A la qual s'haurà d'acollir el treballador que
hagi estat destinat per un càrrec públic, el servei del qual li
impedesqui complir el seu servei amb l'Empresa.

Aquest tipus d'excedència comporta la conservació del lloc de
treball i a més el temps d'excedència es te com a treballat a
efectes del còmput d'antiguitat del treballador a l'Empresa.

Quan el treballador acabi en el seu càrrec públic, haurà de
sol.licitar el reingrés durant el mes següent a l'esmentat
cessament, en cas contrari s'entendrà que renuncia a l'esmentat
dret, passant a situació de excedència voluntària.

b) Voluntària.- Per poder accedir a aquesta, han d'haver
complit els següents requisits:

- Dur un any com a mínim treballant a l'Empresa.
- No haver gaudit altre excedència a la mateixa Empresa els

darrers dos anys.
- La durada d'aquesta no pot ser menor d'un any ni superior a

deu anys.

El reingrés del treballador, acabat el temps d'excedència,
s'efectuarà quan a l'Empresa es produeixi una vacant d'igual o
parescuda categoria a la de l'excedent. Cas que no existeixi vacant
d'igual o parescuda categoria, però ni hagi de categoria inferior,
tendrán dret a ocupar-la, estant amb aquesta situació mentres no es
produeixi una vacant corresponent a la categoria que tenia el
treballador abans de sol.licitar l'excedència.

•

A- atendre l'esment d'un fill.- La pot sol.licitarindistintament^ el pare treballador o la mare treballadora. Ladurada màxima és de 3 (tres) anys a partir de la data de naixement
fill. Els següents parts donen dret a noves excedències de la

mateixa durada, en el ben entès que la posterior excedènciaex ingeix el temps de l'anterior en aquells casos en els qualsencara persistesqui.

Il· excedència que es pugui concedir al pare treballador o a la
s'haurà de considerar incompatible inclus en el

ambdós fessin feina en empreses diferents. Ditaexcedencia de treball.
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1. El Personal té dret a tenir un descans durant la jornada
laboral de vint minuts, que es computa a tots els efectes com temps
de treball efectiu.

2. El personal que realitzi funcions de forma continuada i
habitual davant pantalles de visualització gràfics i de gravació,
i també restituïdors, disposen d'un temps de deu minuts cada hora
i mitja de treball.

Article 12.- Dotació d'eines i mitjans.

Els treballadors disposaran d'eines i mitjans adequats, en
cada cas i secció dels treballs. Aquestes eines i mitjans, s'hauran
d'acollir a les més estrictes normes de seguretat, donant un bon ús
d'aquestes i tenint custòdia damunt elles.

CAPÍTOL III

Prestacions Socials

Article 13.- Acció Social a favor dels Funcionaris i Personal
Laboral.

1. Les ajudes per acció o fons social que s'especifiquen a
continuació es regulen pel Decret 135/95, de 12 de desembre, de la
Comunitat Autònoma (Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma núm.
160, de 26/12/95:

a) Ajuda per atenció a disminuïts físics, psíquics o
sensorials a càrrec del personal de l'Ajuntament, que serà de vint-
i-dues mil cinc-centes (22.500) pessetes mensuals per persona.

b) Ajuda per fills menors de devuit, que serà de cinc mil
(5.000) pessetes mensuals per fill.

c) Ajuda per a estudis del personal al servei de l'Ajuntamenti fills.

^ d) Ajuda per viduïtat per al cònjuge del personal del'Ajuntament, que es rebrà d'un sol cop i per import de dos-centes^ÍTit-i-cinc mil (225.000) pessetes.
e) Ajuda d'orfandat per a fills del personal de l'Ajuntament,rebrà d'un sol cop i per import de dos-centes cinquanta mil(250.000) pessetes per cada beneficiari.
f) Ajuda en compensació de despeses derivades d'assistència

sanitaria, farmacèutica i ortopèdica.
g) Concertació d'una assegurança col·lectiva per cobrir elsriscs de mort i d'invalidesa permanent, en els graus de total pera a professió habitual, que impliqui el cessament o l'extinció delon racte, 1 absoluta per a tot tipus de treball, com també el degran invalidesa, que s'hagi produït per accident laboral.
n; Agudes per i^bilació.o situacions assimilades, del personalraper transcripció acords i resolucions
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Il·ntifiíí'®' 1 Ajuntament.
i) Bestretes.

En relació als punts c) if), no es tendrán en compte les
quanties senyalades a l'esmentat Decret 135/95, sinó que
l'Ajuntament crearà anualment un fons de 100.000 per a cobrir les
despeses del paràgraf c) del punt 1 de l'article 13, i 50.000
pessetes per a cobrir les despeses del paràgraf f) del punt 1 de
l'article 13. Aquest fons serà acumulatiu d'any en any.

Referent als punts d) i e) l'Ajuntament podrà si ho considera
oportú subscriure pòlissa d'assegurança per a cobrir les quanties
de referència.

Les remissions a la Comissió d'Acció Social s'entenen fetes a

la Comissió de Seguiment, Interpretació i Vigilància.

2. En el cas que el treballador necessiti assistència
sanitària, mèdica, farmacèutica o econòmica extraordinària no
coberta pel règim habitual pot sol.licitar a l'Ajuntament una
ajuda. Aquesta ajuda requereix l'informe favorable de la Comissió
de Seguiment, Interpretació i Vigilància.

Article 14.- Assistència Jurídica

1. Tots els treballadors que siguin inculpats o processats
judicialment com a conseqüència de l'exercici de les funcions
encomanades, amb l'autorització del Batle poden nomenar lliurement
advocat i procurador entre els qui habitualment exerceixen a les
Balears, per tal de defensar els seus interessos i respondre de les
responsabilitats penals i civils en què haguessin pogut incórrer.

2. Una vegada fets els tràmits de l'apartat anterior, lesdespeses de fiança, costes judicials i responsabilitats civils
seran abonades per l'Ajuntament. Se'n deduiran les quantitats quefossin cobertes per la pòlissa d'assegurança del treballador que enl'exercici de la seva funció hagués concertat.

3. El temps que el treballador ocupi en accions derivades deles actuacions judicials esmentades a l'apartat anterior ésconsiderat temps de treball efectiu si és justificat mitjançantcertificat de temps transcorregut.

Article 15.- Accidents de Circulació

' conduint vehicles de propietat municipal
servei de l'Ajuntament, té un accident decirculació durant la jornada de treball o dins "in itinere",Duntament garanteix les cobertures següents;

_ d'assumir la defensa lletrada davant jutjats, tribunalsaltres organismes
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costes judicials i els honoraris professionals, inclose
perits que es produesquin.

c) Si a causa de l'accident el conductor és privat de
llibertat se li respectarà mentrestant, les seves retribucions
reals.

d) La privació de llibertat o del permís de conduir a causa
del que es preveu en aquest apartat no es considera motiu de sanció
disciplinària, tret del que disposa el paràgraf tercer d'aquest
article.

2. Durant el període en que el treballador estigui privat del
permís de conduir, l'Ajuntament el pot destinar a altres feines
alienes a la seva categoria o funció, però sempre
nivell.

en el mateix

3. Als funcionaris de la Policia Local que, en l'exercici de
les seves funcions i amb motiu de la prestació d'un servei tenguin
un accident de circulació i per això siguin condemnats per
sentència ferma per imprudència temerària, els són aplicables tots
els apartats del punt primer d'aquest article, llevat que hi
concorrin les circumstàncies de conducció sota la influència de
begudes alcohòliques o estupefaents.

4. Als treballadors que tenguin un accident de circulació dels
anomenats in itinere i per aquest motiu siguin privats temporalment
de llibertat, se'l respectarà, mentre duri aquesta privació, la
retribució real, llevat que siguin condemnats per sentència ferma.

5. Si l'accident es produeix amb cotxe particular fora dels
períodes assenyalats al paràgraf primer d'aquest article es
respectarà al conductor, durant la privació del premis de conduir,
el salari corresponent al lloc de treball que li assigni
l'Ajuntament dins la categoria, el grup o el subgrup al qual
pertany. Els danys del cotxe particular utilitzat per raons del
servei són a càrrec de l'Ajuntament, tret de quan sigui condemnat
per sentència ferma per imprudència temerària o per conducció sotala influència de begudes alcohòliques o estupefaents.

Article 16.- Renovació del Carnet

-

, . . Corporació es fa càrrec de les despeses derivades dei obtenció i la renovació del carnet B-2 i C-2 dels treballadors
que 1 hagin de menester de forma obligatòria per a la conducció devehicles municipals especial
Ministeri de l'interior.

d'urgència, segons l'Ordre del

CAPÍTOL IV

Permisos I Situacions

Article 17.— Vacances
Paper transcripció acords i resolucions
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iselleria de la Funció^^^^ treballadors tenen dret anualment de ^a^Siws^e
¿orma continuada o en períodes, de 24 dies hàbils, comptats de
dilluns a divendres.

2. Si el treballador, abans o durant les vacances, sofreix un
internament clínic o una malaltia greu acreditada facultativament,
amb els corresponents volants de baixa de la Seguretat Social,
davant la Corporació, s'ajornaran les vacances fins a la data
d'alta.

3. Si per exigències del servei cal interrompre les vacances
d'un treballador, perquè no és possible cobrir-lo amb un altre,
aquell té un dret a dos dies de vacances per cada un d'interrupció.

4. Quan per exigències de l'Ajuntament o necessitats del
servei s'hagin de tenir en període distint de l'assenyalat en el
respectiu annex, els treballadors tenen dret a la bonificació de 1
dia per cada 3. Tant els període vacacional com els dies de
bonificació s'entenen hàbils i comptats de dilluns a divendres.

5. A petició del treballador i si no representa alteració en
l'organització del servei, podrà concedir-se el gaudiment de les
vacances fora del termini establert, tenint en compte les
circunstancies personals del sol.licitant. En aquest supòsit no
serà d'aplicació el que disposa el paragref anterior.

Article 18.- Llicències Retribuïdes

Tots els treballadors tenen dret a tenir llicència retribuïda
per la durada que s'assenyala en els casos següents;

a) Per raó de matrimoni, quinze dies naturals. Si el
treballador ho sol·licita, té dret a l'acumulació d'aquesta
llicència al període de vacances que li pertoqui, sempre que ho
sol·liciti amb trenta dies d'antel.lació.

b) Per naixement o adopció d'un fill, el treballador té dret
a tres dies hàbils, o cinc si hi ha desplaçament a una altra illa
o a la península.

c) Per malaltia greu o intervenció quirúrgica del cònjuge,dels pares, pares polítics, fills, néts, padrins, padrins polítics,germans i germans polítics, tres dies hàbils si es produeixen a lamateixa illa, ampliables a cinc si és necessari desplaçar-se foràde l'illa. ^

?? defunció del cònjuge, dels pares, pares polítics,
^ ^ ^ padrins, germans o germans polítics,es dies hàbils si es produeixen a la mateixa illa i cinc si ésnecessari desplaçar-se a una altra illa o a la península.

nor-m=»l matrímoní de pares, pares polítics, fills, néts,1 germans
¡ sj¿|^re ^ue sigui laborable, si
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mateixa illa i tres si és necessari
a una altra illa o a la península.

f) Per trasllat de domicili, dos dies hàbils

g) Per concórrer a exàmens finals i a altres proves
definitives d'aptitud i d'avaluacio a centres oficials, durant el
dia que es dugui a terme l'examen.

h) Pel temps indispensable, per al compliment d'un deure
inexcusable de caràcter públic o personal.

i) Per embaraç o part, les treballadores tenen dret a un
permís de cent setze dies naturals ininterromputs, ampliables fins
a quinze dies més per part múltiple. La interessada es distribuirà
el període de permís, amb la condició que al menys sis setmanes han
de ser immediatament posteriors al part. El pare en pot fer ús per
tenir cura del fill en cas de defunció de la mare.

Això no obstant, en el cas que el pare treballi en aquest
Ajuntament, la mare, en començar el període de permís per
maternitat, sempre que es presenti el justificant oportú
d'incorporació a la feina, pot triar que el pare tengui fins a
quatre de les darreres setmanes de permís.

j) Permís de lactància: un cop finalitzada la interrupció
laboral transitòria per embaràs, la treballadora disposa d'una hora
diària durant nou mesos pel concepte d'alimentació. Aquest permís
pot ser utilitzat pel pare o la mare indistintament, després que un
d'ells hi renunciï.

k) Per fills menors o minusvàlids: qui per raons de guarda
legal ha de tenir cura d'algun menor de 6 anys o un disminuït físic
o psíquic, que no exercesqui cap activitat retribuïda, te dret a
una reducció de la jornada de treball, amb la disminució
proporcional del salari d'acord amb la normativa vigent.

1) Per l'adopció d'un menor de 9 mesos, el treballador té dret
a un permís de cinquanta-sis dies naturals comptats a partir de ladata d'adopció, sempre que s'acrediti degudament que és necessari
que es dediqui personalment a ocupar-se de manera directa del
menor.

Si el fill adoptat és menor de cinc anys i major de nou mesos,el permís té una durada màxima de sis setmanes. Aquest dret nomésel pot exercir un dels membres de la parella.

m)
nou mesos té dret
treball, destinada

el treb^ll^ador municipal que té algun fill adoptat menor de
una pausa d'una hora en el seu horari de
l'alimentació del fill. Pot dividir aquestapausa en dues fraccions o substituir-la per una reducció d'una horaae la jornada laboral, amb la mateixa finalitat.

llarg de l'any els treballadors tenen dret a set dies des per assumptes p^|^iculars, sense perjudici del que estableixF'aper transcripció acords i resoTucrons
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selleria de la^^ió P|l^li^| 30/84. En el oas de que no eSuranï l'any es poden distribuir en torns de quatre
festes de Nadal. Els dies 24 i 31 de desembre es cobri
que els dissabtes.

Aquests dies no es poden acumular, en cap cas, a les vacances
anuals retribuïdes.

El període de vacances pot ser acumulat
establertes als apartats b), c), d) i f).

a les llicències

En qualsevol cas, les llicències concedides han de ser
degudament justificades. Transcorreguts quinze dies de la data de
la llicència sense que s'hagi justificat, es procedirà a la
deducció de les retribucions proporcionalment a la durada.

A exclusió de l'^apartat a) tendrán la mateixa consideració el
matrimoni a la parella de fet.

Article 19.- Llicències de Tres mesos no Retribuïdes

Els treballadors amb una antiguitat mínima de dos anys tenen
la possibilitat de disposar d'una llicència no retribuïda de tres
mesos, mantenint-se totes les seves condicions del lloc del
treball, sempre que es pugi garantir el manteniment del servei.

Aquesta llicència no es pot sol.licitar fins passats dos anys
de l'anterior.

En cas que es denegui, serà per resolució motivada per escrit
i en un termini màxim de 10 dies des de la sol·licitud.

Article 20.- Servei Militar o Social

1. El treballador municipal fix que compleixi el servei
militar o social passa a la situació de serveis especials. El temps
que està en aquesta situació es computa a efectes d'ascensos,trienis i^ drets passius i té dret a la reserva de la plaça i ladestinació que ocupava.

2. Durant el compliment del servei militar o prestació socialsubstitutoria, l'Ajuntament pot acordar que es concedeixi alstreballadors que ho sol.licitin una ajuda per les necessitatsfamiliars degudament justificades.

3. En qualsevol ^cas, es podrà sol·licitar un pagament acompte, equivalent a l'import de dues pagues extraordinàries, quesera retornat, a partir de la reincorporació al lloc de feina, enun termini màxim de 16 mesos.

CAPÍTOL V

Règim Econòmic

Paper transcripció acords i resolucions



El personal acollit a aquest Pacte percebrà a partir de primer
d'octubre de 1996 el total de les retribucions anuals segons les
respectives taules que s'inclouran com a annexos una vegada
efectuada la negociació prevista a l'article 6.2.

El concepte de nocturnitat es percep com a contraprestació del
temps de feina realitzada entre les 22 hores i les 6 hores per
qualsevol dels col.lectius municipals. La quantia superarà com a
mínim el 25% del salari/hora diürn.

El Comitè de Salut Laboral determinarà les quanties i els
personal o col·lectius que han de percebre els plusses de
perillositat, penositat i toxicitat, atenent les característiques
dels llocs de feina.

Article 22.- Reconeixement de Serveis i Indemnitzacions per
Raó del Servei.

1. Si durant la vigència d'aquest Pacte per raó del servei
qualque treballador realitza feines de categoria superior a la
seva, percebrà automàticament la quantia assignada a aquest lloc de
treball. En cap cas no pot ser obligat a fer aquestes funcions
sense percebre la remuneració corresponent.

2. Indemnització per raó del servei.
2.1.- Dietes. Segons taula anexa (que s'elaborarà). Entot cas, les despeses que s'ocasionin es paguen prèvia presentacióde la factura. Les hores de feina que superin el còmput normal dela jornada laboral es computen com a hores extraordinàries.
2.2.- Desplaçament amb vehicle propi: 28 pessetes perquilòmetre, révisables per la Comissió paritària durant el primermes de cada any.

Article 23- Situacions d'Incapacitat Laboral Transitòria.

En el cas d'incapacitat laboral transitòria, el treballadorpercep les prestacions econòmiques que corresponen amb l'aplicaciódel sistema del règim de la Seguretat Social.

Aquestes prestacions es complementen fins al 100% de lesretribucions ordinàries en el cas que el treballador:
- Comuniqui al superior directa o a la persona delegada laprevisió d'absència del servei tan prest com pugui, dins elsprimers trenta minuts de la primera jornada d'absència, llevat decauses formalment justificades.
- Justifiqui que va al servei mèdic corresponent.- Compleixi estrictament les normes establertes respecte alrègim de baixes.
- Vagi a quantes revisions mèdiques promogui l'entitat.

Paper transcripció acords i resolucions
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i Interiifï' ^ determinar les irregularitat suposades
percepció del complement, es faculta la Comissió
Interpretació i Vigilància per decidir, per acord, si
és procedent.

tal abonament

CAPÍTOL VI

Drets Sindicals

Article 24." Competències i Facultats de la Representació
Col.lectiva.

Les competències, facultats, drets i garanties dels
Representants dels Treballadors i dels delegats sindicals són les
que estableix i reconeix la normativa vigent, sens perjudici del
que es relaciona a continuació:

1. Ser informat de la política d'ocupació i de personal de
1'Ajuntament.

2. Ser informat dels canvis de destinació que legalment
decreti la Corporació, respecte dels quals el comitè unitari i els
delegats sindicals poden formular les al·legacions que considerin
necessàries.

3. Emetre informe previ a l'adopció de tots els acords i
sancions referents al personal, si es considera adient.

4. Assistir, amb veu, els Representants dels Treballadors i
els delegats sindicals a les sessions que celebri la comissió
informativa d'assumptes de personal, quan aquesta hagi de tractar
afers que afectin el règim i les condicions de treball dels
empleats, podent fer-hi constar les seves opinions. La Corporació
trametrà als delegats de personal la informació sobre les matèries
de l'odre del dia de què ha de tractar la comissió amb una
antel.lació no inferior a les quaranta-vuit hores. En tot cas,l'assistència ha de ser el principi i/o al final de la reunió.

5. Plantejar i negociar davant els òrgans corresponents de laCorporació els assumptes que siguin procedents en matèria de
personal, règim de prestació dels serveis i condicions de seguretati previsió social, dins el qui sigui competència de la Corporació.

6. Proposar totes les mesures que efectin als treballadors
respecte a la modificació o establiment de nous sistemes detreball.

A més del que estableix la legislació vigent en la matèria,els representants del personal tenen les garanties i les facultatsseaÜRnt-.c;.

a) No es computen com hores sindicals o de perscmal lesutilitzades per negoí^^^^^^^oy^^^s^t^^P^^cte^^^^ reunions de la Comis
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isellcria de la Funció Pública _ . „. . _

(^^[•g^uiment, Interpretació i Vigilancia.
b) Tots els delegats que pertanyen a una matei

sindical poden acumular les hores sindicals que corresponen als
seus membres.

Article 25.- Seccions Sindicals.

1, Les seccions sindicals de les centrals firmants i en

representació a l'Ajuntament poden nomenar un delegat sindical, el
qual tendra la consideració de representant dels treballadors a
tots els efectes i li seran reconeguts expressament els drets i les
obligacions recollits a la Llei Orgànica de la Llibertat Sindical
i la LLei 7/90, de Negociació Col·lectiva.

Article 26.- Assemblees.

1. Els treballadors podran exercir el seu dret a reunir-se en
assemblea en hores de feina. Disposen d'un màxim de trenta-sis
hores anuals, a més de les necessàries per discutir i aprovar
aquest Pacte.

2. Estan legitimats per convocar les assemblees;

a) Els representants dels Treballadors.
b) Els delegats de les seccions sindicals firmants.
c) On mínim del 30% dels empleats.

3. Correspon al Batle o al regidor que tengui delegada la
responsabilitat de personal rebre la convocatòria i comprovarl'acompliment dels requisits següents;

a) Formular la petició per escrit amb una antel.lació de
quaranta-vuit hores.

b) Assenyalar el dia, l'hora i el lloc on es farà l'assemblea.
c) Les dades dels sol.licitants, que han d'estar legitimatsper convocar-la tal com es preveu l'apartat 2.
d) L'assemblea s'ha de celebrar dins la jornada laboral,preferentment fora de l'horari d'atenció al públic, llevat delscasos de vaga.
e) La convocatòria s'ha de dirigir a tot el personal afectatper aquest Pacte.

^ abans de vint-i-quatre hores de la data de l'assembleae ® ° persona delegada no ha formulat cap objecció, aquellaes pot fer sense cap altre requisit.
g) Els Representants de Personals o el delegat sindical potconvocar reunions sectorials, amb els mateixos requisits i termini,poden excedir de cinc hores anuals per sector.

Article 27.- Serveis Mínims.

En cas
mínims han de ser
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1 els han de negociar els organs con

Corporació.

a) En cas d'assemblea, s'han de garantir la salut, la
seguretat, el registre el els casos de cita amb antel.lació al
ciutadà.

b) En cas de vaga legal, s'han de garantir la salut, la
seguretat i el registre.

CAPÍTOL VII

Salut Laboral

Article 28.- Salut Laboral.

En quantes matèries afectin la seguretat, la salut i la
higiene en el treball són d'aplicació les disposicions legals
vigents.

Es crearà el Comitè de Salut Laboral format per tres membres
designats pels Representants dels Treballadors i els delegats
sindicals i tres membres designats per la Corporació. A la primera
reunió s'establirà una normativa sobre el seu funcionament; en tot
cas, les dues parts poden demanar el concurs dels assessors que
estimin pertinents.

El Comitè de Salut Laboral determina l'equip de seguretat amb
què la Corporació ha de dotar cada un dels treballadors afectats.

En especial, el Comitè de Salut Laboral ha d'atendre allò
establert sobre penositat, perillositat i toxicitat. Igualment, hade vetllar per la instal.lació de vestuaris per a tot aquell
personal que hagi de canviar-se de roba per raons de feina.

Així mateix, realitzarà un estudi per determinar quin tipus i
quantitat de roba de feina és necessària per al desenvolupament deles diverses feines, i també la dotació estacional i la datad entrega (annexos personal)

Article 29.- Treballs pel personal en capacitat disminuïda.

1.- L'Ajuntament, a petició dels respectius interessats,assenyalarà al personal, la capacitat dels quals hagi disminuït per1 edat, estat de salut, accident o malaltia professional, atreballs més adequats a les seves condicions físiques.
2.- Els treballadors que haguessin petit accident o malaltiaprofessional tendrán preferència absoluta per a la seva readaptacióa un nou lloc de treball, seguint en el futur les modificacionssalarials que experimenti el seu antic nivell retributiu, i serancompatibles amb les prestacions que puguin rebre de la SeguretatSocial.

Paper transcripció acords i resolucions
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'Amb caràcter especial, el personal que '%i^i5Jri^ba 11 s

penosos, al arribar a l'edat de 50 (cinquanta) anys tengui la seva
capacitat disminuïda, tendrá la facultat de sol·licitar un lloc
auxiliar en el mateix departament a on prestàs els seus serveis o
en un lloc similar, i se li abonaran els salaris propis del seu
nivell retributiu i de categoria, que es representaran, així com
els increments salarials que experimenti fins la jubilació.

4.- L'esmentada situació es determinarà previ sotmetiment a un
examen físic que assenyalarà les possibilitats de seguir executant
les funcions pròpies del Servei. En el cas que el dictamen metge
permet el continuar amb les funcions pròpies de la seva categoria,
els reconeixements es faran anualment i la facultat de canviar de
lloc de treball serà del treballador.

5.- En les situacions determinades en els paràgrafs
precedents, serà necessari l'informe de la Comissió Paritaria.

Article 30.- Revisions mèdiques.

1.- Tot el personal afectat pel present Conveni tendrá dret a
una revisió mèdica anual per compte i càrrec de l'Ajuntament, en el
lloc i pels medis que aquest estimi oportuns, aquestes revisions
estaran supervisadas pel Comitè de Salut Laboral.

2.- Per aconseguir una major eficàcia, tant en el Servei
públic com en les relacions de convivència laboral, queda
establerta l'obligatorietat de sotmetre a aquestes revisions a tot
el personal.

capítol viii

Règim Disciplinari

Article 31.- Règim Disciplinari.

El
Reglament règim^ disciplinari dels treballadors es regeix pel

règim disciplinari estatal aprovat pel Reial Decret
/lySb, de 10 de gener, supletori en aquesta matèria, i per la

egislació estatal o autonòmica que el substitueixi, modifiqui odesenvolupi.

disposicions addicionals

Primera.-

j. £ • ^^niciarà un programa d'actuació per a la consecució d'administrativa en profunditat que millori
f K ? les condicionstreballadors que integren aquestaPaper transcripció acon

una

tant el servei
professionalitat dels

,Administració.
acords i resolucions

que
treball i
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ilnteriór*.
acordara

Seguiment, Interpretació
s'ha d'utilitzar per a

Comissió de
acòrdarà el sistema que

u n^

llocs de treball? els Representants dels Treballadors
participarà durant tot el procés. L'aplicació econòmica de la
valoració serà negociada.

3. L'Ajuntament dotarà els fons necessaris per efectuar el que
es regula en els apartats anteriors.

Segona.-

Reconeixent la capacitat autoorganitzativa de l'Ajuntament,
les parts acorden que els projectes de reorganització
administrativa que impliquin modificació de les condicions
d'ocupació del personal tendrán el tractament següent:

a) L'Ajuntament informarà prèviament els sindicats firmants
d'aquest Pacte dels canvis que impliquin reassignació d'efectius de
personal.

b) En la fase d'elaboració del projecte de canvi de
l'organisme afectat o de la realització dels treballs tècnics
necessaris per a la reorganització dels efectius, l'Administració
negociarà amb els sindicats sobre la repercussió que aquests
processos tenguin en les condicions de feina del personal afectat.

c) L'Ajuntament i els sindicats firmants negociaran els
aspectes de l'estatut d'organització, personal i funcionament de
l'organisme que afecti les condicions de treball del personal
d'aquest.

d) Una vegada finalitzats tots els treballs tècnics encaminats
a la reassignació d'efectius, canvis organitzatius i aspectes
d I organització del personal, l'Ajuntament negociarà amb els
sindicats la destinació i el règim del personal afectat, dins el
marc dels criteris i les condicions que s'acordin, garantint elvolum d'ocupació estructural i els cursos d'adaptació o reciclatge
que siguin necessaris.

PACTE D'ARBITRATGE.

En la hipòtesi que si, com a conseqüència de no poder arribara acords interpretatius respecte de l'aplicació o elesenvolupament d'aquest Pacte, les parts arribasin a qualque tipuse conflicte, una vegada esgotades les vies administratives
municipals i abans d'acudir, si és el cas, a instància judicial (jasigui d ambit laboral o contenciós administratiu) se sotmetenvo untariament a l'arbitratge de la Direcció Provincial de Treball.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

1." obligació pdpeJ^^^tCpel^an^^dor^^^^ a l'apartat I
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al qui tengui tracte amb el públic

2.- Per tal de subsanar determinades diferencies salarials en
el personal fix en el sentit de mateixes o parescudes feines,
distintes retribucions es dotarà a la pertinent partida un fons per
a la següents quanties; 17.000 ptes/mes per Auxiliar administratiu
i 15.000 ptes/mes per Netejadora.

ANEXE 1
PERSONAL LABORAL

Vacances.

Es gaudirà de les vacances normalment i íntegrament en el
període comprés entre el dia 1 de maig i 30 de Setembre i del 1
al 30 de Novembre.

Hores extraordinàries.

Davant la greu situació d'atur existent i amb l'objecte
d'afavorir la creació de treball, amb dues parts acorden la
conveniència de reduir al mínim indispensable les hores
extraordinàries amb els següents criteris;

a) Hores extraordinàries; supressió.

b) Hores extraordinàries que venguin exigides per lanecessitat de reparar sinistres o altres danys extraordinaris iurgents; realització.

c) En el cas de que el treballador optés per compensar leshores realitzades amb temps de descans,es correspondrà per cadahora treballada una i mitja de descans. Es podrà acumular lesmateixes per esser disfrutadas com dies de lliure disposició aconveniència del treballador. També podran acumular-se al períodevacacional anual.

d) Les hores extraordinàries que venguin donades per actesrealitzats o patrocinats per l'Ajuntament; realització. S'informaràals treballadors amb una antel.lació mínima de 15 (quinze) dies,sempre que sigui possible.

El termini abans esmentat s'entendrà quan la realització dees mateixes siguin per tasques municipals degudament programades,n cas de reparació urgent per sinistres, emergències o danysextraordinaris s'eximirà del termini de préavis.
Els preus per hores extraordinàries seran els següents;dies laborals; 2.300 ptes./hora.- diumenges i festius; 3.000 ptes./hora.nocturnes i tfstives ; .5.000 ptes/hora.Paper transcripció acords i reÇoTucions
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46 C

- nit vena: ¿i.uuu
- Si es considera convenient es podrà pactar una gratificació

concreta per una feina determinada i la quantia serà per acceptació
de les dues parts.

El preu d'aquestes hores sofrirà
l'I.P.C. anual que indiqui l'INE.

un increment anual que

Antigüetat.

L'antigüetat s'equipararà amb els triennis del Personal
Funcionari i es detallaran en les respectives taules que
s'inclouran com a annexos una vegada efectuada la negociació
prevista a l'article 6.2. La quantitat que pertoqui es cobrarà per
catorze (14) mensualitats.

Es computarà l'antigüetat d'aquells treballadors eventuals o
temporals que passin a la condició de fixes de plantilla.

Promoció interna.

Quan es produeixin vacants a la plantilla del personal
laboral, regida pel present conveni, el 50% de les places seran de
promoció interna.

Les esmentades proves seran de caràcter restringit, entre el
personal de categoria inferior, i en elles es valorarà davant tot
la major operativitat dintre de l'activitat professional de la
plaça vacant. Aquesta promoció es realitzarà normalment per concurs
o concurs-oposició.

Cas de resultar deserta la convocatòria, es cobrirà el lloc de
treball per personal fix d'acord amb allò establert a l'article
referent a nou ingrés.

En el Tribunal que evalui dites proves al manco hi ha d'haver
el cap de servei de la vacant que s'hagi de cobrir i un
representant dels treballadors o persona en qui es delegui.

Contracte de relleu i jubilació parcial. Es sotmetrà a la Lleisobre Règim Local.

_ En el supòsit que algun treballador perteneixent a lesca egories de peó o oficial de tercera que opti per acollir-se a la
iVp a la qual fa referència l'article 12.5 dei üstatut dels Treballadors i al Capítol III del R.D. 1991/84, de

octubre, l'empresa vindrà obligada a instrumentar en elsermes legalment establerts, un contracte de relleu que possibilitia prejubilació parcial, si be amb la fórmula d'horari que1^ Corporació. Tal contracte passarà a ser fixo en latotalitat de la jubilació tctal del
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parcial.

Nou ingrés.

Quan es produeixi una vacant en la plantilla laboral d'aquesta
Corporació que no hagi pogut cobrir-se pel procediment de promoció
interna previst en el present Conveni^ la Corporacio realitzaraii
prèvia a la seva contractació, la corresponent convocatòria pública
amb el màxim respecte al principi d'igualtat d'oportunitats de
quants reuneixin els requisits exigits en la mateixa.

La selecció es realitzarà normalment pel sistema de concurs-
oposició, menys quan a causa de la naturalesa de les funcions a
realitzar o pel nombre d'aspirants resulti més adequat el de
concurs o el d'oposició. En el Tribunal que evalui dites proves al
manco hi ha d'haver el cap de servei de la vacant que s'hagi de
cobrir i un representant dels treballadors o persona en qui es
delegui.

Les vacants que no puguin cobrir-se en un termini màxim de
tres mesos des de la convocatòria, seran objecte de contractació
laboral temporal fins a la seva cobertura definitiva.

ANEXE 2
PERSONAL VIES I OBRES I MANTENIMENT

Jornada laboral. La jornada laboral serà de 38 hores
setmanals de jornada continua entre les 7 i 15 hores de dilluns a
divendres. La realització de l'horari es pactarà particularment.

Roba de feina. L'Empresa garanteix als treballadors, cadaprimer d'any, quatre equips de roba de treball, dos equips d'hivern
que es componen de: jaqueta, camisa, calçons i botes, més dosequips d'estiu que es componen de: jaqueta, camisa, calçons isabates.

Categories. Les categories es detallaran en la relació delsllocs de treball que s'inclouran com a annexos una vegada efectuadala negociació prevista a l'article 6.2.

Salaris. Els salaris bruts mensuals son els qui vendranrelacionats en les taules que es detallaran en la relació delsllocs de treball que s'inclouran com a annexos una vegada efectuadala negociació prevista a l'article 6.2.

-1 . conveni. Al sou brut dels nivells descrits aar icle anterior se sumarà un 12% com a plus de conveni, que esco rara per 12 mensualitats. Aquest plus agrupa en un mateix elsp 'Jsos de perillositat, toxicitat, treballs penosos o perillosos i
plus te caràcter mínim per a tot aquest personal,el Comitè de Salut la podrà incrementar d'acord amb-L articulat del present conveni.

^aper tran^^ que es detallaran
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dels llocs de treball que s'inclouran com a annexos
una v^ada efectuada la negociació prevista a l'article 6.2. es
facultat a la comissió paritaria de aquest conveni per regular i
interpretar sobre possibles discrepàncies que poguessin sorgir.

Davant la creació d'un lloc de feina nou previ a la seva
convocatòria pública es reunirà la comissió paritaria i definirà
les funcions pròpies del nou lloc.

Treballs de superior categoria.- En cas d'ausencia o vacant
qualsevol treballador podrà efectuar funcions de lloc superior
passant a rebre les retribucions del lloc efectivament realitzat.

Quan ho realitzi per un termini superior a 5 mesos naturals
continuats i abans de quedi consolidada la categoria haurà de
retornar a la seva categoria anterior.

Si en un termini de 12 mesos naturals es requereix exercir
aquest article en més de dues ocasions l'Ajuntament convocarà la
cobertura d'aquesta plaça.

ANEXE 3
PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIU OFICINES MUNICIPALS

Les vacances i la jornada laboral, tant en el nombre com a la
distribució serà el mateix que el dels funcionaris administratius
de la mateixa oficina municipal.

ANEXE 4
BIBLIOTECARI

Funcions.

S'ocuparà d'atendre al públic i de catalogar i classificar els
llibres, promocionar activitats per a fomentar la lectura i donar
a conèixer la Biblioteca.

Horari.

Serà de 25 (vint-i-cinc) hores setmanals i serà distribuït dela següent manera:

Horari d'hivern: de dilluns a divendres horabaixes i dissabte•ídemati

E
el cur

Horari d'estiu: que començarà i acabarà quan acabi i comenci
escolar respectivament, serà de dilluns a dissabte demati.

particularment^^^*^^*^ hores es distribuiran i pactaran
Paper transcripció acords i resolucions
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i consulta entre les
Ajuntament), aquest horari podrà
servei.

parts (bibliotecari,
modificar-se per necess

Vacances.

Preferentment es tendrán seguides i dins els mesos de juliol
o agost.

ANEXE 5
PERSONAL LABORAL NETEJA

Funcions.

Neteja de les dependències municipals.

Jornada Laboral.

Serà de dilluns a divendres i es calcularà sobre 38 hores
setmanals, i al esser un horari flexible la distribució de los
hores setmanals es pactarà particularment.

Per raons de la neteja del centre de salut, la jornada serà dedilluns a dissabtes.

Roba de feina.

Es composarà de dues bates d'estiu i dues d'hivern isabatilles.

ANEXE 6
PERSONAL NO DETALLAT EN EL CONVENI

En les feines a realitzar, salaris, horaris i allò que noestigui clarament determinat en el present conveni, es regira perles pròpies bases de contractació i contracte de treball.

2.- Aprovar amb base al punt 2 de la jornada laboral annex 1 deFuncionaris del conveni de personal l'acord de compliment de lajornada laboral del Personal Funcionari pactat particularment.

Sotmès a votació el pacte de 21 de setembre de 1996, fouaprovat amb el següent resultat:

Vuit (8) vots^a favor, cinc (5) del PP i tres Í3) del PAS-Paper transcriptió acordS i rWofucions ^ ®
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PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANS.- El Sr. Batle dona lectura del
resumen numèric corresponent a la població d'aquest terme
municipal segons es dedueix del padró municipal d'habitants renovat
a 1 de Maig de 1996.

Districte Secció Homes Dones Total

1 001 822 861 1.683
002 846 859 1.705

Total 1.668 1.720 3.388

1.- Aprovar el Padró Municipal d'habitants a 1 de Maig
de 1996.

2.- Que es posi a informació pública per termini d'un
mes.

Sotmès a votació fou aprovat per unanimitat.

COMISSIÓ DE GOVERN.- El Sr. Batle retirar aquest punt de l'ordre
del dia.

CONTRACTACIÓ PART DE LA VIVENDA CONSERGE.- En primer lloc el Sr.
Batle va sotmetre a votació 1'urgencia en tractar 1'assumpte,
aquesta fou aprovada per unanimitat.

El Sr. Batle donar lectura i explicació a la següent
proposta ;

PROPOSTA

Vist l'acord de Ple de dia 27 d'agost de 1996, on s'acordà
realitzar per administració l'obra de construcció de "Vivenda
Conserge" inclosa dintre el Pla d'Obres i Serveis per a 1996 per la
present veng a resoldre sotmetre al Ple amb carácter d'urgencia, al
següent acord:

obres de estructura, moviment de terres i
nivellacio de l'obra vivenda conserge amb l'empresa Sercan per unimpor de (4.984.534) quatre milions nou-centes vuitanta quatre milcinc centes trenta quatre.

• Batle per a signar als documentsnscsssâiTxs •

Paper transcripció acords i resolucions
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'
_ Vuit (8) vots a favor, cinc (5) del PP i tres (

PSM.
- Tres (3) abstencions del PSOE.

Avisant a la Corporació que segons li havian manifestat els
tècnics podia haver un descuadre de dos a tres mil. lions de
pessetes respecta del projecte de l'obra, si be el mes significatiu
estava amb la partida que avui s'aprovaba, i de això en donava bona
prova el que a la subhasta no s'hagués presentat cap contratista,
encara que n'hi havia hagut uns quans que s'interesaren pel tema.

El Sr. Juan Ferrà digue que vista el desfase de pressupost que
que pot arribar a ser de mes de tres mil. lions de pessetes, segons
havia explicat el Sr. Batle, el seu grup creu que seria mil.lior
que es tornas a començar la contractació previa revisió del
projecte i anunciar que de continuar amb aquesta el seu grup volia
seguir molt d'aprot l'execució de les obres i que seria molt crític
amb les mateixes.

El Sr. Josep Alemany digue que el tècnic que ha manifestat que
hi ha un desfase, curiosament és el mateix que va redactar el
projecte, per tant el desfase d'estructura no ve de ara.

El Sr. Pere Trias digue que havia partides com el IVA o
benefici industrial que podían esser reduides i fins i tot
qualqunes suprimides si eran a càrreg del ' A juntament i per això
creia que podia ser menor la manca de pressupost.

El Sr. Coll diguer que ja no es podia fer enrera, ja que aquesta
obra estava inclosa dins d'un Pla d'Obres i Serveis i havia uns
plaços i el moment per fer al·legacions havia passat i que era
responsabilitat de tots ja que no es modificar abans.

Sotmès a votació fou aprovat amb al següent resultat:
Vuit (8) vost a favor, cinc (5) del PP i tres (3) del PAS -

- Tres (3) abstencions del PSOE.

A continuació el Sr. Batle va sotmetre tractar per urgencia la
segon punt de la proposta.

Sotmès a votació fou aprovat amb al següent resultat:
Cinc (5) vots a favor del PP

- Sis (6) abstencions, tres (3) del PSOE tres (3) del PAS.

El Sr. Batle donar lectura a la segona part de la proposta:

PROPOSTA

reaVf^^^ l'acord de Ple de dia 27 d'agost de 1996, on s'acordà
Cnnc^ H administració l'obra de construcció de "Vivenda

inclosa dins el Pla d'Obres i. Serveis per a 1996 per laKaper transcripció acords i resolucions
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llfSt acord:
- Seguir el següent procediment per les partides que resran a

l'esmentada obra.
- Pel que fa a la Fonteneria, electricitat i fusteria es duran

a Ple per a la seva aprovació si es procedent.
- Pel que fa a la resta de necessitats que pot tenir l'obra

com a personal, materials, etc, s'autoritza al Sr. Batle per a la
seva contractació.

El Sr. Ferra digue que el seu grup no li podia aprovar la
proposta ja que com a havia anunciat era partidari de fer un
seguiment molt d'aprop del tema.

El Sr. Pere Trias digue que per un millor seguiment del tema
el millor seria formar una comissió encarregada.

El Sr. Batle digue que no era la seva intenció amagar res i
que retirava la proposta.

SUPLEMENT DE CRÈDIT.- el Sr. Rafel Angel Bosch donar lectura
a la següent proposta:

PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CREDIT DEL DELEGAT DE
L'AREA D'HISENDA

Per tal de fer efectiu part dels honoraris
d'advocats, aprovats per l'Ajuntament en Ple el dia 30 de Juliol de
1.996 com a reconeixement extrajudicial de crèdits, es proposa:

- Aprovar el següent suplement de crèdit:

PARTIDA CREDIT A SÜPLEMENTAR
ocats 1.000.00042.62 Ca 1'Amet honoraris advocats

RECURSOS DE FINANÇAMENT:
1.- Romanent de Tresoreria

1 31-12-1.995
Romanent utilitzat
Incorporació remanents
Dubtós cobrament
Dubtós cobrament no pressup.
ROMANENT UTILITZABLE .......

70.478.672
36.000.000
21.076.553
9.299.884
1.214.008
2.888.227

Aprovar el Suplement de crèdit inicialment,
olic per un termini de 15 dies i quedarà
ovat si no es presenten reclamacions .

Sotmès a votació es.,aprovat,per unanimitat.
raper transcripció acords i resoldcions
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El Sr. Jaume onar

GOVERN BALEAR

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A L'AJUNTAMENT
D'ESPORLES EN RELACIÓ A L'AUGMENT DE LA MORTALITAT A LES CARRETERES
DE LES ILLES BALEARS

Durant el primer semestre d'aquest any, la Comunitat
de les Illes Balears ha sofert un increment espectacular del nombre
de morts produïts per accidents de tràfic; més del 35% en relació
amb el mateix període de l'any anterior.

Passen de cent les persones que han perdut la vida
durant aquest any, xifra que expressa amb claredat el drama que
s'està produint.

Per tot això,

EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PROPOSA AL PLE DE L'AJUNTAMENT
D'ESPORLES L'APROVACIÓ DE LA SEGÜENT MOCIÓ;

Demanar al Govern de l'Estat que prengui les mesures
adequades per aturar el drama que els accidents de circulació
suposen, especialment per aquesta Comunitat Autònoma en els darrers
mesos, incrementant les mesures d'ordenació del tràfic i la dotació
de mitjans materials i humans precisos.

Instar al Govern Balear a implementar aquellesactuacions que permetin la major eficàcia en la lluita contra
l'accidentalitat vial, reforçant els programes de seguretat vial idonant prioritat a l'eliminació de "punts negres".

En el mateix sentit dirigir-se al Consell Insular de
Mallorca en l'àmbit de les seves carreteres.

Així mateix, aquest Ajuntament vol expressar el seucompromís d'incrementar les mesures de seguretat que sónresponsabilitat de l'Ajuntament i estudiar els punts mésconflictius per a la seguretat vial en el seu terme municipal.
El Sr. Gabriel Coll digue que el seu grup votaria a favor deo el que fos una millorança i que les dades que posen la moció noson així i que fa uns mesos es varen presentar una serie demesures.

Que disposa de les estadístiques de la Direcció General de Tràfic,primer semestre d'aquest any, segons dades de laGeneral de Tràfic l'augment es del 28,8%, que en terme
Der fínf augment de 17 morts, no de mes d'un 35 % ,inLrnf^ríió ? s'utilitzin fonts directes per a recaptar

p, fonts secundaries, que tendeixen a equivocar-se.
més actuatff^a^ convé que l'informació que es presenta sigui el^ ^°^^ay?aW9ifciía®cSrd?Prfs"li?cS ® Setembre l'augment
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Aquest fet s'explica per la disminució d'un

termes relatius es del 11,4-

22,5% en

l'any passat durant els mesos que van
nombre
des dede morts respecte a

Juliol a Setembre.
S'ha de dir que l'augment de morts registrat duran aquest any

es produeix en els menors de 25 anys. Principalment, amb un augment
del 30,3% respecte de l'any passat, que en termes absoluts son 10
morts.

^ , m

Segons un estudi redactat pel ex-director general de Trafic i
actual president de Mapfre, el 60% , d'aquestes morts es produeixen
durant el cap de setmana, es deu al cansament (factor de risc) i
1'alcohol.

En qualsevol cas la tendencia a estat la disminució del
percentage de morts menors de 25 anys, que de representar el 24%
el 1991 han passat al 19% el 1995.

Igualment la tendencia pel que fa a morts d'accidents a
Balears ha estat la disminució.

1989 177
1990 166
1991 157
1992 131
1993 130
1994 111
1995 124

Donada la tendencia general a disminuir, (es un fet evident),
l'augment experimentat més que ser la manifestació d'una pauta, cal
considerar-ho un fet cointural.(Només la perspectiva dels propers
anys dirà si s'ha romput la tendència a disminuir dels passats 7
anys ).

Tanmateix s'ha de dir que donades les xifres en les quals ens
movem, un sol accident de cotxe, per exemple el microbus d'Alcudia
o unes intenses pluges, com les de Juny d'aquest any, poden ferdisparar els indicadors.

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.

La Sra. Catalina Matas donar lectura a la següent proposta:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A L'AJUNTAMENTD ESPORLES EN RELACIÓ AL RECONEIXEMENT DE PARELLES DE FET

n. . . Considerant que l'exigència constitucional
T igualtat 1 de llibertat està dirigida a tots els poders públics1 per això, mentre no es promulguin les disposicions legalspertinents, i sense perjudici de l'aplicació analògica o d'unajudicial adequada a la realitat social dels nostres

oferir, inclus en el reduït àmbit de
municipal, un instrument jurídic que afavoreixi la

1 ^ g^i"^uteixi la protecció social, econòmica i jurídica deami les coustitpi^d^s^^mi^^ no matrimonials, amb
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iftdeiB^ndència de l'orientació sexual.timmui això, amb la finalitat de que pu?ro"Í*^uedar
constància en l'àmbit de l'Administració Municipal, tant a efectes
d'inscripció en el Padró Municipal d'Habitants com la resta
d'assumptes i serveis a càrrec d'aquesta Comunitat Autònoma, sense
perjudicis d'altres finalitats que puguin considerar-se legítimes
i sense que en cap cas això pugui representar alteració o
intromissió en les competències que puguin correspondre a altres
organismes, amb el reconeixement d'altres formes de prova
d'existència de proves de la parella com les actes notarials de
convivència, es proposa al Ple de l'Ajuntament d'adopció dels
següents ACORDS:

PRIMER.- Crear en aquest Ajuntament un Registre Municipal de
Unions Civils, pels veïns d'Esporles de caràcter administratiu, on
es puguin inscriure de forma totalment voluntaria, les parelles que
convisquin sense estar casades, amb independència de la orientació
sexual, i sense obstacle de altres formes de proba.

SEGON.- Establir el funcionament del citat Registre Municipal
en base als següents criteris:

a) S'inscriuran les declaracions de constitució d'unions no

matrimonials entre les parelles, fetes a instància conjunta, amb
independència de l'orientació sexual. Únicament les declaracions
que facin referència a la extinció de l'unió civil podran efectuar-
se a instància d'un sol dels seus membres.

b) Disposar que com requisits mínims per a l'inscripció en el
Registre es precisarà que els peticionaris acreditin esser majors
d'edat o menors emancipats, no haver esta declarats incapacitats,
amb les limitacions que per el matrimoni imposen els articles 477
i 48 del Còdig Civil i 45-46 titol 4t/cap.2on, estar empadronats enel mateix domicili.

c) També es podran inscriure els contractes reguladors de les
relacions personals i patrimonials entre els membres d'aquestes
unions.

d)
^ Així mateix podran inscriurer-se altres fets o

circunstàncies relevants que afectin a l'unió no matrimonial.
e) La publicitat del Registre Municipal d'Unions Civilsquedarà limitada exclusivament a l'expedició de certificacions dels

seus asentaments, a instància de qualsevol dels membres de l'unió
interesada o dels Jutges i Tribunals de Justícia.

TERCER.- En l'àmbit competencial d'aquest Ajuntament totes lesunions no matrimonials de convivència inscrites en el Registre
^unicipal d'Unions Civils tendrán la mateixa consideració jurídicaadministrativa que les unions matrimonials, sense obstaclealtres formes de prova.

j 1 El Registre Municipal d'Unions Civils estarà a càrreca Secretaria General de l'Ajuntament.

(j'i Autoritzar al Batle per a que fitxi la dataciacio del funcionament del Registre.

Govern^^^'~ trasllat dels presents acords al President del
espanyol i al Ministre de Justícia, sol·licitant-li presentiraper transcripció acords i resolucions



GOVERN BALEAR

iselleria de la Euncip Pública
res ae diputats un projecte de llei regulant

0 0 252
056 C

es de

El PP presenta les següents esmenes:

Esmena a la moció que presenta el Grup Socialista a
l'Ajuntament d'Esporles en relació al reconeixement de les parelles
de fet:

Substituir la redacció del paràgraf on diu:

"Crear en aquest Ajuntament un Registre Municipal d'Unions Civils,
de caràcter administratiu, on es puguin inscriure, de forma
totalment voluntària, les parelles que convisquin sense estar
casades, amb independència de l'orientació sexual, i sense obstacle
d'altres formes de prova."

Per la següent:

"Crear en aquest Ajuntament un Registre Municipal d'Unions Civils,
de caràcter administratiu, on es puguin inscriure, de forma
totalment voluntària, les parelles que convisquin en el terme
municipal d'Esporles sense estar casades, i que figurin en el padró
municipal d'habitants, amb independència de llur orientació sexual.

El Sr. Coll pel PP digue que pel que fa a la segona part de la
Moció no li havia donat temps per estudiarle i que preferia abans
de definirse per la mateixa, verificar els arts. anomenats etc.

La Sra. Matas digue que retirava la Moció fins el pròxim Ple.

El Sr. Pere Trias proposà que quedas damunt la taula fins el
pròxim Ple.

Restan 1'assumpte damunt la taula fins el pròxim ple.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A L'AJUNTAMENT
D'ESPORLES EN RELACIÓ A LA TITULARITAT DELS TERRENYS DE LES ZONES
AJARDINALES DE "SA PUNTA"

Darrerament, l'Ajuntament d'Esporles ha fet unesinversions i millores a les zones ajardinades de l'entrada sud delpoble a uns terrenys que son propietat de la Conselleria d'ObresPubliques i Ordenació del Territori fruit d'una expropiació per laremodelació de la trama viària.
j . Segons va manifestar l'anterior regidor responsablee manteniment, aquestes inversions han estat necessàries donat elmai estat en que es va deixar els terrenys prèviament a

empresa contractada per laconselleria i que dificultaven el seu manteniment.
1 • 4. 4.^^ aixi, s'hauria d'haver demanat

cnl laK ® Conselleria o quant menys una ajuda ocol.laboracio per a arreglar el que s'havia fet malament.
d ' haver posat en
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iselleria d^a tadó Púbfa^^ responsables de la Conselleria per"
una remodelaoió a uns terrenys de la seva propietat a
estat en que l'havien deixat.

Per un altre cantó, considerant que 3a que
l'Ajuntament es el responsable dels jardins i del seu manteniment,
es ben lògic que la titularitat dels terrenys sigui municipal.

Per tant i en base a aquests antecedents venim a
PROPOSAR al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següents ACORDS:

a) Sol·licitar a la COPOT una subvenció que eixugui
les despeses de buidar les pasteres d'escombraries i de reposició
de terra nova.

b) Sol·licitar a la COPOT la cessió de la
titularitat dels terrenys en qüestió.

El Sr. Coll sol. licitar que la votació es fes punt per punt i
així ho va sometre a votació el Sr. Batle:

Sotmès a votació el primer punt de la moció es aprovat per
unanimitat.

Sotmès a votació el segon punt de la moció al resultat de la
mateixa fou:

- Sis (6) vots a favor, tres (3) del PSOE i tres (3) del
PAS.PSM.

- Cinc (5) encentra del PP.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓ AL MAL
ESTAT DELS PARETONS DE LA VORERA DE LES CARRETERES

No fa falta ser massa explícit en relació al mal
estat de la majoria de paretons des de fa molts d'anys estanconstruïts a^ la vorera de les carreteres que passen pel nostreterme. Desprès de tants d'anys de veure'ls deteriorant-se a poc apoc, no en fèiem cas i sembla com si fos una cosa normal, però sidemà us hi fixeu veureu que en molts de punts estan en un estatdeplorable i fins i tot hi ha llocs que han desaparegut. A més, usfitxareu que hi ha tota una varietat de paretons: en quant aaltures; a llocs fan gairebé un pam i a d'altres un metre, en quanta forma; uns amb esquena d'ase i altres plans, en quant amaterials; uns de pedra i altres de formigó de ciment mallorquí igrava, etc...

... moció que presentem pretén aconseguir dosob3ectius al mateix temps: la seguretat i l'estètica de lescarreteres que travessen el nostre poble.

prodocrd tant i en base a aquests antecedents venim afKUfUbAR al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:
j , Instar al Departament de Manteniment de Carreteres
imm 5-Públiques i Ordenació del Territori lae-u® ^©posició i reparació de tots els paretons esbucats,ooretot als punts conflictius com per exemple: les voltes del CollníúrïD/-\v»4-/-\Ti j — ^ .....

en

d'en Portell,
Moragues, per

davant
tal

el carrer Vilanova i davant el carrer d'
el qual tindria
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Demanar al mateix Departament que pel"*^KO^r any
destini els recursos i la sensibilitat suficients per a reforçar^
restaurar i igualar els paretons que acompanyen la carretera al seu
pas pel nostre poble de tal manera que a més de ser un element de
seguretat vial sigui un element més d'estètica i bon gust, tot i
recordant que un bon dia, fa uns quants d'anys qualcú va quedar
maravellat d'aquesta carretera al seu pas pel nostre poble i ens va
donar un premi.

El Sr. Coll digue que el seu grup hi estava d'acord pero el
que no comprenia el moment en que es presentava i perque no s'havia
fet abans, ja que aquestes parets no s'havian esbucat en dos dias,
pero que el seu grup hi estava d'acord.

El Grup PAS PSM, proposar la següent esmena;

MOCIO QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PAS-PSM.

Esmena d'adessió a la moció que presenta el Grup Socialista (PSOE)
a l'Ajuntament d'Esporles en relació a l'estat dels prêtons de la
vorera de la carretera.

Despres de :
"Per tal de prevenir qualsevol accident, el qual tendría

consequencias mes grans..."

Afegir :
"Així com netejar d'ullastres, branques, etc. la carretera

Palma-Esporles per Establiments sobre tot la que hi ha sobre el
marge de pedra des del km 8,100 fins al 9,100 ja que dificulta
l^entrada del sol a les voltes i als hiverns hi ha verdet amb el
risc de patinades per els vehicles".

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.

MOCIO DEL PAS-PSM.
següent moció:

El Sr. Josep Alemany donar lectura a la

El Grup Municipal PAS-PSM i en el seu nom el regidorJosep Alemany i Martínez, presenta la següent proposta per aincloure a l'ordre del dia del Ple de l'Ajuntament d'aquest mes desetembre.

j, 4. . > , sempre, els usuaris dels servei regular
f ° 1 Vila Nova i de la Vila Vella, han tingut problemestant alhora de baixar a la Vila Nova quan venen de Ciutat, comalhora d esperar a l'autobús a la Vila Vella.

^ problemes venen donats, com tots sabem, per una
de Vila Nova els usuaris per baixar de l'autobús, quan ve
torronf í-' han de fer de mala manera pujant al paretó delins que 1 a^tol^us^^ha^i^^^ax^^^ tot el que representa
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^®''^"%''¿L!le5p^^ la inseguretat, de fet, ja hi ha^to^erents
accidents aquests darrers anys. Per una altra part, í^=^la Vella
els usuaris han d'esperar l'autobús a la intempèrie sense cap tipus
de protecció.

Tenint present tot allò que hem exposat, que en els
pressupostos aprovats d'aquest any hi ha una partida de 700.000.-
pessetes destinada a les parades de l'autobús i que 1 anterior
equip de govern del PAS-PSM ja havia treballat en aquests tema, el
qual no va poder dur a terme per mor d'haver dimitit, aquest grup
municipal del PAS-PSM presenta la següent proposta:

la part del
la.— La

torrent.
construcció d'un baixador a la Vila Nova a

2a.- La construcció d'una parada d'autobús a la Vila
Vella amb la corresponent protecció del mal temps.

3a.- Amb la finalitat de què els veïns tinguin la
possibilitat de donar la seva opinió, s'exposaran al públic els
plànols adjunts fins dia 17 d'octubre, a l'Ajuntament o al lloc que
aquest consideri més adient, i es duran a aprovació definitiva al
Ple del mes d'octubre.

El Sr. Coll donar lectura a l'informe emes per l'arquitecte
municipal :

El tècnic que suscriu informa:

Vista la proposta presentada així com la seva ubicació en zona

d'espai lliure públic, aquest tècnic enten que es tracta d'un típic
element de mobiliari urbà que no esta en contradicció amb les
determinacions que per a la zona d'espai lliure apareixen a les
Normes Subsidiaries del T.M. d'Esporles.

Quant als materials s'adapta als tradicionals i que son aceptats
per la normativa d'aplicació a la zona en voltant. Tot això s'haurà
d'aportar en el moment oportú la corresponent documentació tècnica
que garanteixi la solidesa i seguretat dels usuaris.

El Sr. Balaguer digue que le proposta li pareixia be, pero quecreia que seria mes positiu si a l'exposició al públic se li donas
un carácter de concurs d'idees i un jurat que decidis le mil.lior,ja que encara que no li pareixia malement l'idea aportada en podiansorgi de mil.liors.

Trias digue que li pareixia be lo de exposar-ho el
Dl s'aportasen ideas novas, i despres tornar a dur-ho aPie del mes d'Octubre perque aquest decideixi el mes convenient.

Jaume Balaguer digue que li pareixia be sempre que esaeixas ben clar que es podian presentar idees alternetives.

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.

la ^°^5ue informar el Ple de que s'estava efectuantel Torreí|,tp^p^e¿^^<^u.| que pasa pel Poble la



També donar a coneixer la posada en funcionament d'un servei
d'urgencies per posibles emergencies que s'ha adquirit un móvil que
té el següent número ; 989.32.42.98, que ja es posarà en
coneixament del poble mitjançant el Bolletí informatiu, tablons
d'anuncis etc.

PRECS I PREGUNTES.-

- El Sr. Pere Trias digue que encara que la neteja del torrent la
fes l'Ajuntament, s'havia de sol.licitar a Obres Hidràuliques que
es fes càrrec de les despeses.

El Sr. Batle contestar que serien a càrrec d'Obres
Hidràuliques.

- El Sr. Coll volgué respondrà el Sr. Ferra, la pregunta feta a
l'anterior Plenari, i li donar un escrit amb el contingut de la
mateixa.

- El Sr. Juan Ferra demanar a l'equip de Govern, que el seu grup
per poder desenvolupar le seva tasca, necessitava algun material i
equipament el seu despaxt, com unes quantes cadires mes, un
ordinador etc.

- El Sr. Trias demanar pel seu grup el mateix equipament, es a dir
cadires i un ordinador.

I que quant es presenten distintes Mocions es poden posar a
punts seperats de l'ordre del dia.

El Sr. Batle digue que cap inconvenient.

~ La Sra Matas, fer una suggerencia a l'equip de Govern respectedel trasllat del Coordinador Sociocultural a la Casa de Cultura,digue que li pareixia mes acertat a on estava perque era un lloc
mes cèntric, i creia que se li havia de cercar un altre sol.lució
encara^ que reconeixia que el lloc a on estava no tenia les
condicions de salubritat que es precisaven.

El Sr. Batle digue que mes endavant s'intentaria donar-li unamillor solució.

El Sr. Lorenzo Margarit digue que posava en coneixament del
J-onsistori i al mateix temps el convidava a la trobada de Bandesrausica que tendra lloc a Esporles el proper diumenge dia 29 desetembre.

Paper transcripció acords i resolucions



Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia,
essent les vint-i-dues horas i deu minuts, el Sr. Batle aixeca la
sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la
Secretària en donc fe, i amb el seu Vist-i-Plau estenc la present
Acta al lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

Esporles, 24 de setembre de 1996

El Batle, La Secretaria,

Paper transcripció acords i resolucions



 


