BOIB

Num. 105

Segon.- Cessar al regidor que presti les funcions de Tresorer de l’obligació de prestar fiança, fent constar que tots els membres de la Corporació es fan
responsables solidaris del resultat de la seva gestió.
Tercer.- Que es publiqui aquest acord al BOIB per general coneixement i
en aplicació de la normativa vigent
Sineu a 27 de Juny de 2011.
El Batle

—o—

Ajuntament d'Alaior
Num. 14916
Resolució d’Alcaldia de data 26/05/11 núm. 2840/2011 (RE.200) notificacions no han estat possibles, malgrat que s’ha intentat de forma reglamentària.
D’acord amb el que preveuen els articles 58, 59, 60 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de RJAPPAC, es procedeix a la publicació de la
resolució mitjançant edictes.
‘s’autoritza es talli el subministrament d’aigua el dia 5 de juliol de 2011
als senyors/es que s’assenyalen, per impagament de les quantitats que s’indiquen. La notificació es tindrà per produïda amb caràcter general a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte’
PÒLISSA
89
788
921
1182
1195
2145

NOM
Rosa Lopez Sanchez
James Kelly Michael
Anthony Leonard Babb
Hughes Eileen M.
Burton Thomas F.
Iñaki Imaz Mazquiaran

ADREÇA
Av.Central 67
Garrovers 2
La Mediterranea 23
Trav.Tramontana 6
La Mediterranea 111
Pso. Marítim 42

IMPORT
117.37€
155.63€
98.32€
90.83€
135.13€
68.38€

Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació,
o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Balears, en el termini de dos mesos comptats de l’endemà de rebre aquesta notificació.
Alaior, 23 de juny de 2011.
La secretària, Luz Sanz Villarroya.

—o—

Ajuntament de Sant Lluís
Num. 14827
El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 30 de juny
de 2011 va aprovar la proposició de Batlia amb relació al personal eventual, d’acord amb les següents característiques:
1.- Responsable de l’àrea econòmica
Amb aquest lloc de feina es pretén donar millor eficàcia a l’àrea econòmica de l’Ajuntament, mitjançant un responsable intermig encarregat de la
direcció i coordinació de tots els serveis econòmics municipals.
Característiques
1.- Titulació: diplomat en ciències empresarials
2.- El servei s’ha de prestar durant cinc dies setmanals, de dilluns a divendres, amb un total de 35 hores setmanals.
3.- Els treballs a realitzar seran els propis de l’àrea econòmica i haurà
d’assistir als òrgans municipals sempre que sigui requerida la seva presència.
4.- Retribucions brutes anuals: 27.411,90 €; a partir de l’1 de gener de
cada exercici successiu, s’incrementarà la retribució anual en el percentatge que
a tal efecte s’indiqui en els Pressuposts Generals o norma general aplicable.
5.- Finalització del contracte: el contracte es podrà donar per cessament
lliure acordat pel Batle o per cessament automàtic quan finalitzi el mandat del
Batle.
2.- Responsable de recursos humans
Amb aquest lloc de feina es pretén dur a terme una política de recursos
humans amb criteris organitzatius i d’eficàcia coherents.
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Característiques:
1.- Titulació: tècnic diplomat (o superior)
2.- El servei s’ha de prestar durant cinc dies setmanals, de dilluns a divendres, amb un total de 35 hores setmanals.
3.- Els treballs a realitzar seran el de direcció del departament de relacions laborals i de recursos humans.
4.- Retribucions brutes anuals: 27.411,90 €; a partir de l’1 de gener de
cada exercici successiu, s’incrementarà la retribució anual en el percentatge que
a tal efecte s’indiqui en els Pressuposts Generals o norma general aplicable.
5.- Finalització del contracte: el contracte es podrà donar per cessament
lliure acordat pel Batle o per cessament automàtic quan finalitzi el mandat del
Batle.
3.- Director de serveis generals
Amb aquest lloc de feina es pretén racionalitzar els serveis generals municipals.
Característiques:
1.- Titulació: Diplomatura
2.- El servei s’ha de prestar durant cinc dies setmanals, de dilluns a divendres, amb un total de 35 hores setmanals.
3.- Els treballs a realitzar seran el de direcció i coordinació del serveis
generals, de governació i administratius centrals.
4.- Retribucions brutes anuals: 27.411,90 €; a partir de l’1 de gener de
cada exercici successiu, s’incrementarà la retribució anual en el percentatge que
a tal efecte s’indiqui en els Pressuposts Generals o norma general aplicable.
5.- Finalització del contracte: el contracte es podrà donar per cessament
lliure acordat pel Batle o per cessament automàtic quan finalitzi el mandat del
Batle.
4.- Assessor jurídic
Amb aquest lloc de feina es pretén comptar amb assessorament jurídic
municipal
Característiques:
1.- Titulació: Llicenciat en dret
2.- El servei s’ha de prestar durant cinc dies setmanals, de dilluns a divendres; 30 hores de presència física en el centre de treball i 5 h de lliure disposició d’estudi i programació.
3.- Els treballs a realitzar seran els propis de la seva professió a nivell de
serveis generals, gestió, estudi, elaboració d’informes i propostes de caràcter
administratiu superior.
4.- Retribucions brutes anuals: 35.262,30 €; a partir de l’1 de gener de
cada exercici successiu, s’incrementarà la retribució anual en el percentatge que
a tal efecte s’indiqui en els Pressuposts Generals o norma general aplicable.
5.- Finalització del contracte: el contracte es podrà donar per cessament
lliure acordat pel Batle o per cessament automàtic quan finalitzi el mandat del
Batle.

Sant Lluís, 1 de juliol de 2011
El Batle, Cristóbal Coll Alcina.
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Num. 14828
El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 30 de juny
de 2011 va aprovar la proposició de Batlia amb relació a la determinació de les
retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació, d’acord amb les
següents característiques:
Primer.- Determinar un càrrec amb dedicació exclusiva i llur retribucions
següents:
1.1. Càrrec: Batle
Retribucions: 33.005,63 euros anuals, pagadors en catorze mensualitats.
Segon.- Determinar tres càrrecs amb dedicació parcial i llur retribucions
següents:
2.1.- Càrrec: Primer tinent de batle
- Jornada: parcial, 30 hores setmanals
- Retribucions: 18.001,87 euros anuals, pagadors en catorze mensualitats
2.2.- Càrrec: Tercer tinent de batle
- Jornada: parcial, 30 hores setmanals

