
Ciutadella de Menorca, 30 de Mayo de 2012
El Alcalde, José M. De Sintas Zaforteza

— o —

Ajuntament de Sant Lluís
Num. 11172

El Batle de l’Ajuntament de Sant Lluís fa saber, de conformitat amb la legislació vigent en matèria d’hisendes locals, que contra l’acord d’aprovació inicial
de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2012, en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals resultants de la liquidació de l’exercici anterior, per import de 269.221,59 euros,  adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 26.04.12, no s’ha presen-
tat cap reclamació, per la qual cosa queda aprovat definitivament, transcrivint-se a continuació les aplicacions pressupostàries afectades:

PRESSUPOST DE DESPESES Partida Import
Carreteres, camins, vies i urbanitzacions – Pavimentació diversos camins i carrers 155.619.09 64.931,78
Urbanisme i Arquitectura – Enderrocament edifici residencial constr. annexes 151.227,99 184.650,12
Urbanisme i Arquitectura – Redacció projecte nau industrial 151.627,01 12.359,69
Seguretat – Quotes arrendament financer 132.648.00 6.700,00
Seguretat – Interessos quotes arrendament financer 132.358.00 580,00

TOTAL 269.221,59

PRESSUPOST D’INGRESSOS Partida Import
Romanent de tresoreria per a despeses generals 870.00 269.221,59

TOTAL 269.221,59

Contra l’aprovació definitiva de l’esmentat expedient es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, en la forma i termini que estableixen
les normes de dita jurisdicció, de conformitat amb el disposat a l’article 171.1 del Text refós de la Llei 39/88, de 28 de desembre i 23.1 del RD 500/90, de 20 d’a-
bril.

Sant Lluís, 30 de maig de 2012.
EL BATLE, CRISTÓBAL COLL ALCINA.

— o —

Ajuntament d'Eivissa
Num. 11231

Havent-se aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de maig de 2012, i en compliment del que preveuen els articles 15 i
17 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’acorda provisionalment l’aprovació de:

- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS ANY 2012

De conformitat amb el que disposa l’article 17.1 del R.D. Legislatiu 2/2004, el present acord provisional, s’exposarà al públic al tauler d’anuncis  de Cr
Canàries 35 trenta dies hàbils, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions oportunes.

Eivissa, 4 de juny de 2012.
Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea
conòmica i Admó. Municipal, Juan Daura Escandell.

______________

Habiéndose aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2012, y en cumplimiento de lo previsto en los
artículos 15 y 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, R.D. Legislativo. 2/2004, de 5 de marzo, se acuerda provisionalmente la apro-
bación de:

- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES AÑO 2012

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del R.D. Legislativo 2/2004, el presente acuerdo se expondrá al público en el tablón de anuncios de C/
Canarias 35 bjs durante treinta días hábiles, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones oportunas.

Eivissa, a 4 de junio de 2012.
Teniente de Acalde Delegado del Área
Económica y Admón. Municipal, Juan Daura Escandell.

— o —

Num. 11258
Havent-se aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de maig de 2012, i en compliment del que preveuen els articles 15 i

17 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’acorda provisionalment l’aprovació de:

- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS EN LA CASA DE COLÒNIES DE CAN
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De conformitat amb el que disposa l’article 17.1 del R.D. Legislatiu
2/2004, el present acord provisional, s’exposarà al públic al tauler d’anuncis  de
Cr Canàries 35 trenta dies hàbils, perquè els interessats puguin examinar l’ex-
pedient i presentar les reclamacions oportunes.

Eivissa, 4 de juny de 2012.
Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea
Econòmica i Admó. Municipal, Juan Daura Escandell.

______________

Habiéndose aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordi-
naria celebrada el día 31 de mayo de 2012, y en cumplimiento de lo previsto en
los artículos 15 y 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, R.D. Legislativo. 2/2004, de 5 de marzo, se acuerda provisionalmente
la aprobación de:

- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES EN LA CASA DE 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del R.D. Legislativo
2/2004, el presente acuerdo se expondrá al público en el tablón de anuncios de
C/ Canarias 35 bjs durante treinta días hábiles, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones oportunas.

Eivissa, a 4 de junio de 2012.
Teniente de Acalde Delegado del Área
Económica y Admón. Municipal, Juan Daura Escandell.

— o —

Num. 11346
Resolució de data 21 de maig de 2012, per la qual es va nomenar a la Sra.

Carmen Escandell Torres, amb DNI. núm. 41.448.798-S, a la Sra. Elena
Calvano Gómez, amb DNI. núm. 46.954.540-V i a la Sra. Amparo Esteve
Zarzoso, amb DNI. núm. 73.768.661-W, funcionaries de carrera com a auxiliars
administratives, escala d’Administració General, sotsescala Auxiliar, Grup de
classificació C2, de la plantilla de funcionaris d’aquest Ajuntament.

La Segona Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament d’Eivissa, el dia 21 de maig
de 2012 ha dictat la següent resolució:

‘DECRET:

1. Atès que per decret d’Alcaldia de data 20 de desembre de 2010 i 28 de
març de 2011 es van aprovar les bases específiques i la convocatòria que han de
regir el procés selectiu per a proveir, com a funcionaris de carrera, 16 places
d’auxiliar administratiu (14 per torn lliure i 2 per promoció interna vertical)
corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2008, mitjançant el siste-
ma de concurs-oposició lliure, places enquadrades a la plantilla de personal fun-
cionari, escala d’Administració General, sotsescala Auxiliar, Grup de classifica-
ció C2, que ha estat publicat al butlletí oficial de les Illes Balears núm. 9 de data
18 de gener de 2011 i núm. 56 de data 14 d’abril de 2011.

2. Atès que la base sisena de les bases específiques de la convocatòria
estableix un període de pràctiques de quatre mesos i la base 12.3 de les bases
generals (BOIB núm. 175 EXT de 30 de novembre de 2010) estableix que res-
ten exempts de la realització d’aquest període els/les candidats/tes que superin
el procés selectiu i anteriorment hagin prestats serveis com a personal funcio-
nari interí o mitjançant contracte laboral en aquesta Corporació ocupant plaça
igual a la de l’objecte de la convocatòria per un temps igual o superior a l’exi-
git en el període de pràctiques.

3. Vists els certificats de data 9 de maig de 2012 on es transcriuen els
informes del responsable de gestió de Recursos Humans en els que consten que
les Sres. Carmen Escandell Torres, Elena Calvano Gómez i Amparo Esteve
Zarzoso venen prestant els seus serveis com a auxiliars administratives amb
caràcter de funcionàries interines en aquest Ajuntament i tenen acreditats tots els
requisits exigits per la legislació vigent per ser nomenades com a auxiliars admi-
nistratives amb caràcter de funcionari de carrera.

4. Atès que en el procés selectiu s’han observat tots els tràmits legals i
reglamentaris, que les persones candidates proposades pel Tribunal Qualificador
reuneixen totes les condicions establertes a les bases de la convocatòria i que es
procedent nomenar a la Sra. Carmen Escandell Torres, amb DNI. núm.

41.448.798-S, a la Sra. Elena Calvano Gómez, amb DNI. núm. 46.954.540-V i
a la Sra. Amparo Esteve Zarzoso, amb DNI. núm. 73.768.661-W, funcionaries
de carrera com a auxiliars administratives.

5. D’acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que
m’han estat delegades mitjançant el Decret d’Alcaldia de data 27 de juny de
2011 (BOIB núm. 114, de 28/07/11),

RESOLC:

PRIMER.- Nomenar a la Sra. Carmen Escandell Torres, amb DNI. núm.
41.448.798-S, a la Sra. Elena Calvano Gómez, amb DNI. núm. 46.954.540-V i
a la Sra. Amparo Esteve Zarzoso, amb DNI. núm. 73.768.661-W, funcionaries
de carrera com a auxiliars administratives, d’Administració General, sotsescala
Auxiliar, Grup de classificació C2, de la plantilla de funcionaris d’aquest
Ajuntament.

SEGON.- Notificar aquest decret a les persones interessades.

TERCER.- Les persones interessades han de prendre possessió de la plaça
en el termini de tres dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la notifi-
cació d’aquesta resolució.

QUART.- Ordenar la publicació d’aquesta resolució al BOIB.

CINQUÈ.- Informar a les persones interessades que en contra d’aquesta
resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar:

a) Directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca el termini de dos mesos comp-
tadors des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació de la Resolució, d’acord
amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

b) Recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia, en el termini d’un
comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’arti-
cle 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú

Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produi-
rà pel transcurs d’un mes des de la seua presentació sense que s’hagi resolt
expressament ni s’hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós admi-
nistratiu, en el termini de sis mesos a partir del dia següent a la desestimació pre-
sumpta.

c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d’acord amb la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa
i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del proceiment
administratiu comú.

Eivissa, 21 de maig de 2012
La segona tinent d’Alcaldia Catalina Sansano Costa En don fe, El secre-

tari acctal. Joaquim Roca Mata’

Eivissa, 21 de maig de 2012
La segunda teniente de Alcaldía, Catalina Sansano Costa

————————————-

Resolución de fecha 21 de mayo de 2012, por la cual se nombra a la Sra.
Carmen Escandell Torres, con DNI. núm. 41.448.798-S, a la Sra. Elena Calvano
Gómez, con DNI. núm. 46.954.540-V y a la Sra. Amparo Esteve Zarzoso, con
DNI. núm. 73.768.661-W, funcionarias de carrera como auxiliares administrati-
vas, escala de Administración General, subescala Auxiliar, Grupo de clasifica-
ción C2, de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

La Segunda Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Eivissa, el día 21 de
mayo de 2012 ha dictado la siguiente resolución:

‘DECRETO:

1. Dadoque por decreto de Alcaldía de fecha 20 de diciembre de 2010 y
28 de marzo de 2011 se aprobaron las bases específicas y la convocatoria que
han de regir el proceso selectivo para proveer, como funcionaros de carrera, 16
plazas de auxiliar administrativo (14 por turno libre y 2 por promoción interna
vertical) correspondiente a la Oferta de Ocupación Pública del año 2008,
mediante el sistema de concurso-oposición libre, plazas encuadradas en la plan-
tilla de personal funcionario, escala de Administración General, subescala
Auxiliar, Grupo de clasificación C2, que ha estado publicado en el boletín ofi-
cial de las Illes Balears núm. 9 de fecha 18 de enero de 2011 i núm. 56 de fecha
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