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SEGON.- Publicar el corresponent anunci al BOIB de l’acord pel seu
coneixement i efectes.

Alaior, a 20 de juliol de 2011.
La Batlessa, Misericòrdia Sugrañes Barenys

El Batlle, José Luis Camps Pons.
Es Castell, 18 de juliol de 2011.

—o—

—o—

Ajuntament de Ferreries
Num. 15964
Un cop aprovat el padró de l’impost sobre Activitats Econòmiques
corresponent a l’exercici de l’any 2011, s’exposen al públic per un termini de
quinze dies, durant el qual, les persones interessades podran presentar les reclamacions que es considerin adients.
A les hores es fa saber que el termini de pagament dels corresponents
rebuts, en període voluntari, queda establert de l’1 d’agost al 30 de setembre de
2011, ambdós inclosos.

Num. 16060
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 22/06/2011, adoptà el
següent acord:
Delegacions del ple a la Junta de Govern local.-

—o—

PRIMER.- Acordar la delegació de competències del Ple de la corporació
a favor de la Junta de Govern Local:
a.- L’aprovació de la adjudicació provisional dels contractes, la licitació
dels quals sigui competència del Ple de la corporació.
b.- L’aprovació provisional de les modificació de les ordenances fiscals
municipals en el supòsit d’ajustament d’aquestes a les variacions del IPC anual.
Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels
límits d’aquesta delegació.

Ajuntament d'es Castell

SEGON.- La publicació al BOIB d’aquest acord pel seu coneixement i
efectes.

L’ALCALDE, Manuel Monerris Barberà.
Ferreries, 11 de juliol de 2011.

Num. 16057
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el 22/06/2011, ha adoptat el següent
ACORD:
PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
I JUNTA DE GOVERN LOCAL
PRIMER.- Establir que les sessions del Ple de la Corporació de
l’Ajuntament des Castell, que es convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc
el darrer dimarts no festiu de cada mes, a les 20 hores, en el Saló de Sessions de
l’esmentat Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte.
SEGON.- Ratificar en tots els efectes la Resolució d’Alcaldia de dia 13 de
juny del 2011, que estableix que les sessions ordinàries de la Junta de Govern
Local, tindran lloc el dimarts no festiu de cada setmana, a les 12 hores, a la Sala
de reunions de l’Ajuntament o lloc habilitat a aquest efecte.
TERCER.- Facultar al Sr. Batlle per suspendre la celebració del Ple ordinari del mes d’agost, i de les Juntes de Govern Local corresponents a l’esmentat mes, com a conseqüència del període vacacional, quan això no menyscabi la
gestió dels assumptes municipals, així com per posposar o avançar la celebració
de les sessions ordinàries mensuals del Ple i de la Junta de Govern Local, dins
del mateix mes de la celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs
en un període vacacional, en especial per les festes patronals de St. Jaume.
QUART.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors als Caps dels diferents departaments municipals, per al seu coneixement i efectes.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al BOIB pel seu coneixement i efectes.
Es Castell, 18 de juliol de 2011
El Batlle, José Luis Camps Pons

—o—
Num. 16058
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 22/06/2011, adoptà el
següent acord:
Determinació del nombre i retribucions del personal eventual.
PRIMER.- Aprovar dos càrrecs de personal eventual, en els següents termes:
Càrrec

28-07-2011

Personal
Eventual

Grup
Nivell
A2
22

Personal
Eventual

C2
12

Sou brut anual
20.532’32

15.650’8

El Batlle, José Luis Camps Pons.
Es Castell, 18 de juliol de 2011.

—o—
Num. 16062
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 22/06/2011, adoptà el
següent acord:
Retribucions dels membres de la corporació
PRIMER:
1.-Règim de dedicacions: Fixar els càrrecs que s’exerciran amb dedicació
parcial i en atenció del Decret d’Alcaldia de delegació de funcions de dia 16 de
juny del 2.011:
Dedicacions parcials:
Càrrec d’Alcaldia: Sr. José Luís Camps Pons.
Tinent de Batlle Sr. Jaime Fedelich Carretero.
Tinent de Batlle Sr. Florencio Conde Camarós.
Tinent de Batlle Sr. Emilio Diez Quevedo.
Tinent de Batlle Sra. Matilde Mamajón López.
Regidor Sr. Dionisio Marí Cerventes.
Regidora Sra. Maria Coll Cendan.
Regidora Sra. Irene Coll Florit.
2.- Retribucions.
Establir, amb efectes de dia 11 de juny del 2.011, a favor dels membres de
la corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació parcial,
la següent retribució, en dotze pagues anuals:
Règim de dedicació parcial. Retribucions (exclou indemnitzacions per
assistències del Punt 3 a), b) i a òrgans interns):
A).- La quantitat de 1.615 euros/mensuals/bruts (12 pagues). Dedicació
mínima necessària, en funció de:
.- Sr. José Luís Camps Pons: En funció de l’especial interès pel servei de
les tasques d’Alcaldia; representació, presidència i direcció de l’administració
de l’Ajuntament.
.- Sra. Irene Coll Florit: Regidora delegada en afers d’economia, hisenda,
patrimoni.
B).- La quantitat de 685 euros/mensuals/bruts (12 pagues). Dedicació
mínima necessària, en funció de:
Sr. Jaime Fedelich Carretero. Tinent de Batlle: Turisme; comerç; personal
i ordre intern
Sr. Florencio Conde Camarós. Tinent de Batlle: Urbanisme.
Sr. Emilio Diez Quevedo, Tinent de Batlle: Vies públiques.
Sra. Matilde Mamajón López, Tinent de Batlle: Afers socials.
Sr. Dionisio Marí Cerventes. Regidor d’esports, Agenda local 21, entorn
ciutadà i medi ambient.
Sra. Maria Coll Sendan. Regidora: Cultura, educació i joventut.
3.- Règim d’indemnitzacions per assistències:
S’estableix el règim d’indemnitzacions per assistències següent:
a) Per l’assistència a les sessions del Ple 95 euros/sessió.
b) Per l’assistència a les sessions de les Comissions Informatives 47’50

