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Vots a favor: 7, (unanimitat.”.
SEGON. Aquesta delegació de facultats farà efecte des del dia fixat en el
conveni de recaptació subscrit entre ambdues parts.
TERCER. El Consell de Govern aprova el text adjunt del conveni de
recaptació i faculta el conseller d’Economia i Hisenda perquè en nom de la CAIB
el signi i dugui a terme totes les actuacions precises per al desenvolupament i
l’aplicació del que s’estableix en aquest acord.
QUART.
BOCAIB.

Per al coneixement general, es publica aquest acord en el

Palma, 19 d’agost de 1998
Conseller d’Economia i Hisenda
Antonio Rami Alós
— o —Núm. 17494
Acord de Consell de Govern de dia 19 d’agost de 1998 de delegació
per part de l’Ajuntament de Sa Pobla de la facultat de recaptació
en període executiu de ingressos de dret públic no tributaris i la
recaptació en termini voluntari i executiu de les quotes
d’urbanització
L’article 7 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, estableix que les entitats locals podran delegar a la Comunitat Autònoma
en el territori de la qual estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació tributària que l’esmentada Llei els atribuieix, sempre que el
Ple de la Corporació Municipal adopti un acord amb aquesta finalitat en què es faci
constar l’abast i el contingut de l’esmentada delegació. Aquest acord s’haurà de
publicar, una vegada acceptat per aquest Consell de Govern, en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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satisfer, distinta dels tributs, per qualsevol concepte, ja sigui pressupostari,
extrapressupostari o d’altra naturalesa.
L’Ajuntament dictarà la providència de constrenyiment i procedirà a notificar-la als interessats, donantne compte als Serveis de Recaptació de la CAIB.
Quan es tractin de quotes d’urbanització, l’Ajuntament emetrà la corresponent
liquidació i la CAIB procedirà a la recaptació en termini voluntari i executiu. La
CAIB durà a terme el cobrament en terminivoluntari, finalitzat el qual expedirà les
corresponents providències i les notificarà.
La clàusula novena, referent a la retribució dels serveis, i per les esmentades
quotes d’urbanització, es modificarà en els termes que convenguin a la Comunitat
Autònoma i a l’Ajuntament.
Als efectes de formalització de l’apartat anterior, l’Ajuntament en Ple
delega en el Batle-President per què en nom i representació de l’Ajuntament signi
quans documents siguin necessaris”
Sistema de recursos
Contra els actes dictats por la Comunitat Autònoma en virtut de la present
delegació se podrà inteposar potestativament recurs de reposició en el termini de
15 dies comptats des del següent a la notificació de l’acte o bé directament
reclamació econòmico administrativa davant la Junta Superior d’Hisenda en el
mateix termini, sense que puguin alternar-se ambdós recursos, tot això de
conformitat amb les normes reguladores de la matèria.
SEGON. El Consell de Govern faculta el conseller d’Economia i Hisenda
perquè en nom de la CAIB dugui a terme totes les actuacions precises per al
desenvolupament i l’aplicació del que s’estableix en aquest acord.
TERCER. Aquesta delegació de facultats farà efecte des del mateix dia de
la seva publicació en el BOCAIB.
QUART.
BOCAIB.

Per al coneixement general, es publica aquest acord en el

Palma, 19 d’agost de 1998
El Reial Decret 1.684/1990, de 20 de desembre, que aprova el Reglament
General de Recaptació, en el seu article 6 disposa que la gestió recaptatòra de les
entitats locals està atribuïda a aquestes entitats i l’hauran de dur a terme: “a)
Directament per les pròpies Entitats. b) Per altres ens territorials de la demarcació
a la qual pertanyen, amb què s’hagi formalitzat el corresponent conveni o en què
s’hagi delegat aquesta facultat”.
Des de l’any 1989 aquesta CAIB exerceix la recaptació dels tributs locals
de l’Ajuntament de Sa Pobla en virtut del conveni subscrit en data 28 d’abril de
1989 i per la delegació d’aquestes competències acordades pel ple municipal de
21 de desembre de 1989 i acceptades per acord del Consell de Govern de 22 de
febrer de 1990 (BOCAIB núm. 32 de 13-3-1990).
Per tot això i de conformitat amb l’establert en la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de procediment administratiu, en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases
de règimen local, en la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en la Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària i altres
disposicions concordants, la CAIB procedeix a acceptar la delegació de la facultat
de recaptació executiva dels ingressos de dret públic no tributàris i la recaptació
en termini voluntari i executiu de les quotes d’urbanització, acordat pel ple
municipal en data 24 de novembre de 1997 de l’Ajuntament de Sa Pobla i en les
condiciones ressenyades a l’esmentada delegació.
Per tant, el conseller que subscriu té l’honor d’elevar a la consideració del
Consell de Govern la següent proposta d’

ACORD
PRIMER. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears accepta la delegació
de la facultat de recaptació en període executiu dels recursos de Dret públic no
tributaris i la recaptació en termini voluntari i executiu de les quotes d’urbanització,
acordat pel ple municipal, de data 24 de novembre de 1997, de l’Ajuntament de
Sa Pobla i en les condicions que a continuació s’assenyalen:
Abast de la delegació de competències
“L’Ajuntament de Sa Pobla delega en la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears la recaptació de tots aquells recursos, drets econòmics, tarifes, preus,
quotes, multes, sancions pecuniàries,
prestacions i qualsevol altra quantitat líquida de dret públic que s’hagués de

Conseller d’Economia i Hisenda
Antonio Rami Alós
— o —-

CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
Núm. 17579
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de dia 7 de
setembre de 1998, per la qual es dicten normes en matèria d’ajuts
econòmics per als sinistres de trànsit del personal funcionari
docent que es produeixin per raó de servei.
Atès que la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries
i administratives, estableix en l’article 11 que el personal funcionari docent que
passi a prestar serveis a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears mantindrà el règim jurídic i econòmic i les condicions de treballs
establertes a l’Administració d’origen fins que l’òrgan competent de Comunitat
Autònoma de les Illes Balears elabori i aprovi una normativa específica per
adequar-lo a les pecularietats d’aquest personal, d’acord amb el que disposa
l’article 2.4 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears;
Atès que l’exercici de determinats llocs de feina en l’àmbit de les funcions
docents i inspectores, per part del personal de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Esports, exigeix per raó de servei, desplaçaments per carretera, en els que fan
servir els seus vehicles i en els quals tenen el risc de patir accidents de trànsit, amb
la conseqüència, entre, d’altres, de danys materials no coberts;
Atesa la necessitat d’establir unes disposicions que seran les que hauran de
regir els ajuts econòmics per cobrir els accidents de trànsit que es produeixen per
raó de servei, dict la següent

ORDRE
Primer. A partir del traspàs de les funcions i serveis de l’Administració de
l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no
universitari (Reial decret 1876/1997, de l2 de desembre), el personal funcionari
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docent que ocupi llocs per a l’exercici dels quals necessiti realitzar desplaçaments
per carretera i per raó dels quals pateixi algun accident amb resultat de danys
materials al seu vehicle, podrà sol?licitar ajuts per les despeses ocasionades per
l’accident.
Segon. Els llocs de feina que ocupin els funcionaris hauran de tenir la
condició d’itinerants, i vénen definits a les relacions de llocs de feina dels centres
públics d’educació primària i col?legis rurals agrupats d’educació infantil i
primària.
També seran inclosos en aquest àmbit d’aplicació els integrants dels equips
d’orientació educativa i psicopedagògica, els membres d’equips directius en
centres rurals agrupats, els que ocupin llocs a centres de recursos i serveis de
suport d’educació compensatòria i tots els que es desplacin per raó de servei per
una comissió de serveis reglamentàriament encomanada.
Tercer. Requisits per obtenir els ajuts
a) Que el mal del vehicle n’impedeixi l’ús normal, perquè afecti algun
element mecànic o d’estructura.
b) Que el desplaçament sigui motivat necessàriament per raó de servei. Amb
aquesta finalitat s’acreditarà amb un certificat expedit pel superior corresponent
i el vist-i-plau del director general de Personal Docent.
En tot cas en la sol?licitud han de constar el lloc, la data i l’hora de l’accident.
c) Que el mal no estigui cobert per d’altres, ja sigui persona o companyia
d’assegurances.
Quart. La procedència i quantitat dels ajuts serà determinada per la Direcció
General de Personal Docent, amb un informe de la comissió d’ajuts nomenada a
aquest efecte.
Per a l’elaboració de la proposta, la comissió ha de tenir en compte la
importància dels danys, les circumstancies i característiques de l’accident, i la
consideració dels supòsits eventuals de culpabilitat o negligència per part del
peticionari dels ajuts, com també les condicions del vehicle i el valor que té al
mercat.
L’import dels ajuts no podrà superar el 1.000.000 de pessetes.
La concessió i quantitat dels ajuts aniran condicionades per la disponibilitat
de crèdit de la partida pressupostària 13301.442101.24010.0.
Cinquè. El procediment s’iniciarà a instància de la part interessada, mitjançant
una petició adreçada al director general de Personal Docent. La instància es
formularà dins dels 30 dies següents al sinistre.
L’escrit haurà d’explicar detalladament el fet que causà els danys i les
característiques.
S’hi ha d’adjuntar:
a) Document acreditatiu que el desplaçament estava motivat per raó de
servei.
b) Factura o pressupost de la reparació .
c) Document acreditatiu d’haver passat la ITV, si correspon.
d) Testimoni de la Guàrdia Civil de trànsit, si els fets varen ser objecte
d’atestat.
e) Document acreditatiu de no estar cobert per una pòlissa de assegurança
a tot risc.
Sisè. La comissió d’ajuts examinarà les sol·licituts i proposarà la concessió
o desestimació i la quantitat dels ajuts segons els criteris assenyalats.
La comissió serà presidida pel director general de Personal Docent i en
formaran part:
-El cap del Departament d’Inspecció
-El cap del Servei de Contractació i Recursos
-El cap del Departament d’Assumptes Econòmics
-Un secretari nomenat per la Secretaria General Tècnica, qui tindrà veu però
no vot
-Tres representants de la junta de personal.
Disposició final
Aquesta Ordre començarà a vigir el dia següent d’haver-se publicat en el
BOCAIB.
Palma, 7 de setembre de 1998
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El Conseller d’Educació, Cultura i Esports
Manuel Ferrer i Massanet
— o —-

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Núm. 17496
Resolució del director general de Treball de dia 3 de setembre de
1998, per la qual es fa públic el Conveni Col.lectiu «Llar de Majors
de Calvià S.A.» (Cod.: 07/02072; Exp.: 81.III).
Direcció General de Treball
Ordenació Laboral.
Expedient: 81.III.Codi del conveni: 07/02072.La representació legal empresarial i la dels treballadors de: «LLAR DE
MAJORS DE CALVIÀ S.A.» (Plaça Nova, n.1 CALVIA-MALLORCA), han
subscrit el seu conveni col·lectiu i n’he vist l’expedient, i d’acord amb l’article
90.3 de l’Estatut dels Treballadors, el Reial decret 1040/81, de 22 de maig, i
l’article 59.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
RESOLC
1r. Inscriure’l al Llibre de registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball, dipositar-lo-hi i que se n’informi a la comissió negociadora.
2n. Demanar al Molt Hble. president de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears que aquesta resolució, i el conveni esmentat es publiquin en el BOCAIB.
Palma: 3 de setembre de 1998
El Director General de Treball,
Fernando Villalobos Cabrera
(Vegeu-ne el text a la versió castellana ja que es tracta d’un conveni entre
parts que s’ha tramès únicament en aquest idioma)
— o —-

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE FOMENT
Núm. 17490
Anunci per a la licitació del contracte d’obres: rotonda Sant
Antoni (av. Fleming). Eivissa Clau: 4-CA-9628.0-ML
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Conselleria de Foment
b) Dependència que tramita l’expedient: Secció de Contractació
c) Número d’expedient: 164/98
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Construcció d’una rotonda en la intersecció de
la carretera PM-803 i la Av. Fleming
b) Termini d’execució:3 mesos
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Subhasta
4. Pressupost base de licitació
Import total 19.789.158.- pessetes
5. Garanties:
Provisional: 395.783.-pessetes
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Departament de Carreteres
b) Domicili: Carrer Miquel Santandreu núm 1
c) Localitat i codi postal: Palma 07006
d) Telèfon 17 66 60:

