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BOIB

Num. 24

aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar un nou acord plenari.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Porreres, 31 de gener de 2012
El Batle, Bernat Bauçà Garau

—o—
Num. 2363
L'Ajuntament de Porreres, a la sessió Ordinària celebrada el dia 31 de
gener de 2012 aprovà, 'l'Ordenança municipal reguladora de convicència, defensa i protecció animal a l'entorn humà', per la qual cosa s'exposa al públic per un
termini de trenta dies hàbils, a partir del següent al de la publicació del present
edicte al BOIB, a fi de que pugui ser examinada a la Secretaria de l'Ajuntament
i presentar-se les reclamacions i suggeriments que s'estimin pertinents.
En cas de que no se'n presentin, l'acord d'aprovació inicial s'entendrà
aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar un nou acord plenari.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

14-02-2012

sable de una infracción urbanística tipificada en el artículo 27.1.b) de la Ley
10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística, consistente en la ejecución, sin la correspondiente licencia municipal, en el predio de Sant Antoni, de
las obras consistentes en el hormigonado y embaldosado de una superfície de
6,3 m por 2,9 m y la colocación de conducciones eléctricas, por las cuales no se
solicitó la legalización en el plazo concedido por la Administración, y valoradas
en 1.053,96 EUROS, castigables de acuerdo con lo que recoge el artículo 45.f)
de dicha LDU con una multa del 50% al 100% de su valor, una sanción de
526,98 EUROS.'
Así como recoge la Propuesta de resolución en la parte dispositiva y de
conformidad con el artículo 14 del Decreto 14/1994, de 10 de febrero, por el
cual se aprueba el Reglamento del Procedimiento a seguir por la Administración
de la comunidad Autónoma en el ejercicio de la potestad sancionadora, dispone
de un plazo de QUINCE ( 15 ) DÍAS a partir de la publicación en el BOIB del
presente anuncio para consultar el expediente, formular alegaciones y presentar
documentos o otros elementos que juicio que consideren oportunos.
Ciutadella de Menorca, a 20 de enero de 2.012.
EL ALCALDE, Jose Mª de Sintas Zaforteza

—o—

Porreres, 31 de gener de 2012
El Batle, Bernat Bauçà Garau

Ajuntament d'Eivissa

—o—

Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Num. 2358
Per no haver-se pogut notificar al domicili que apareix a l'expedient la
proposta de resolució de l'expedient sancionador per infracció urbanística incoat el dia 21 de desembre de 2.011 (exp. núm. 1845/2009, DU ,13/09 ) que es tramita al Departament de Disciplina Urbanística d'aquest Ajuntament en relació a
la realització d'obres sense la preceptiva llicència al lloc de Sant Antoni, pel present Anunci es notifica al Sr. Juan Pons Florit, la proposta de resolució, d'acord
amb el que disposa l'art. 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú:
RESOLC:
'Primer.- IMPOSAR al senyor Juan Pons Florit, com a promotor, responsable d'una infracció urbanística tipificada a l'article 27.1.b) de la Llei 10/1990,
de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, consistent en l'execució, sense la preceptiva llicència municipal, al lloc de Sant Antoni, de les obres consistents en el
formigonat i enrajolat d'una superfície de 6,3 m. per 2,9 m. i la col·locació de
conduccions elèctriques, per les quals no es sol·licità la legalització en el termini concedit per l'administració, i valorades en 1.053,96 EUROS, castigables d'acord amb el que recull l'article 45.f) de l'esmentada LDU amb una multa del
50% al 100% del seu valor, una sanció de 526,98 EUROS.'
Així com recull la Proposta de resolució a la part dispositiva i de conformitat amb l'art. 14 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprovà el
Reglament del Procediment a segui per l'Administració de la comunitat autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora, disposau d'un termini de QUINZE
(15) DIES a partir de la publicació en el BOIB del present anunci per consultar
l'expedient, formular al·legacions i presentar documents o altres elements de
judici que considereu pertinents.
Ciutadella a 20 de gemer de 2.012.
L'ALCALDE, Jose Mª de Sintas Zaforteza
-------------------Por no haberse notificado en el domicilio que aparece en el expediente la
propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción urbanística
incoado el día 21 de diciembre de 2.011 (exp. núm. 1845/2009, DU 13/09) que
se tramita en el Departamento de Disciplina Urbanística de éste Ayuntamiento
en relación a la realitzación de obras sin la preceptiva licencia, en el predio de
Sant Antoni, por el presente Anuncio se notifica al Sr. Juan Pons Florit, la propuesta de resolución, de acuerdo con lo que dispone el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimento Administrativo Común:
'RESUELVO:
Primero.- IMPONER al señor Juan Pons Florit, como promotor, respon-

Num. 2394
Acord de la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2011, per
la qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública de l'Ajuntament d'Eivissa corresponent a l'any 2011.
Per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Eivissa de data
22 de desembre de 2011, es va aprovar entre altres el següent acord:
PRIMER.- Aprovar l'oferta d'Ocupació Pública corresponent a l'any 2011
en els termes
següents:
Personal Funcionari
Denominació
Escala D'administració Especial
Subescala Tècnica
Enginyer Tècnic Industrial
Mestre/A D'educació Infantil
Educador/A Infantil
Personal Laboral
Denominació
Divisio Funcional D'oficis
Grup Professional - Operari/Ària
Operari/Ària De Neteja

Grup

Vacants

A2
A2
C1

1
1
5

Grup D'assimilació Vacants

Agrup. Prof.

1

Segon.- Que es publiqui el present acord al Bulletí Oficial de les Illes
Balears.
Eivissa, 31 de gener de 2012
La segona tinent d'Alcaldia, Catalina Sansano Costa
__________
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de diciembre de 2011,
por la que se aprueba la Oferta de Ocupación Pública del Ayuntamiento de
Eivissa correspondiente al año 2011.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Eivissa
de fecha 22 de diciembre de 2011, se aprobaron entre otros el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar la Oferta de Ocupación Pública correspondiente al
año 2011 en los términos siguientes:
Personal Funcionario
Denominación
Escala De Administración Especial
Subescala Técnica
Ingeniero Técnico Industrial
Maestro/A De Educación Infantil
Educador/A Infantil
Personal Laboral
Denominación
División Funcional De Oficios

Grupo

Vacantes

A2
A2
C1

1
1
5

Grupo De Asimilación

Vacantes

BOIB
Grupo Profesional - Operario/A
Operario/A De Limpieza

Num. 24

Agrup. Prof.
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1

Segundo.- Que se publique el presente acuerdo en el Boletin Oficial de las Illes Balears
Eivissa, 31 de Enero de 2012
La segunda teniente de Alcaldía, Catalina Sansano Costa.

—o—

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Num. 2431
Aprovació definitiva de la Plantilla orgànica i del Pressupost general de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a l'any 2012, segons acord del Ple de
l'Ajuntament, de data 7 de febrer de 2012: resolució de reclamació formulada contra l'acord del Ple de 23 de desembre de 2011, sobre aprovació inicial de la plantilla orgànica de personal per a l'exercici de 2012 (annexa al Pressupost general de la corporació per a l'any 2012) i també resolució de reclamació formulada contra l'acord d'aprovació inicial del propi Pressupost general de la corporació per a l'any 2012, segons acord de 23 de desembre de 2011.
Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, a la sessió ordinària del dia 7 de febrer de 2012, ha adoptat els acords següents:
2.- Resolució de reclamació formulada per una funcionària interina contra l'acord del 23 de desembre de 2011 on es va aprovar inicialment la Plantilla orgànica de personal per a l'exercici de 2012 (annexa al Pressupost general de la corporació per a l'any 2012).
3.- Resolució de reclamació formulada pel Sr. Juan José Ferrer Martínez, Regidor del Grup Nova Alternativa, contra l'acord del 23 de desembre de 2011 on
es va aprovar inicialment el Pressupost general de la corporació per a l'any 2012.
Pel que fa al fons, es tracta del següent:
El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, amb data 23 de desembre de 2011 va adoptar els corresponents acords sobre 'Aprovació inicial del
Pressupost General de la corporació per a l'exercici de 2012 (Ajuntament i OSSAN) i de la plantilla orgànica per a l'exercici de 2012'. La informació pública apareix publicada al BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2011 i a la web municipal dia 10 de gener de 2012, amb la qual cosa el termini de 15 dies hàbils per a formular reclamacions acabava dia 20 de gener de 2012, si bé en atenció a allò publicat a la web municipal es va considerar que s'havia ampliat, fàcticament i formalment, fins al dia 28 de gener de 2012.
Els dos acords, on s'han resolt les reclamacions esmentades, extractats, diuen el següent:
2.- Resolució de reclamació formulada per una funcionària interina contra l'acord del 23 de desembre de 2011 on es va aprovar inicialment la Plantilla orgànica de personal per a l'exercici de 2012 (annexa al Pressupost general de la corporació per a l'any 2012).
Atès allò establert a l'article 126 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de
18 d'abril, i particularment, atès allò fixat als articles 169 i 170 del Text refós de la Llei d'hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
i la legislació sobre personal al servei de les administracions públiques.
En conseqüència, el Ple a la sessió ordinària de dia 7 de febrer de 2012, per 11 vots a favor (dels representants del Grup Popular, això és per majoria absoluta dels corporatius), 7 vots en contra (dels 7 representants del Grup del PSOE - PACTE) i 2 abstencions (dels 2 representants del Grup Nova Alternativa), adopta el següent
ACORD
Preliminar.- ADMETRE A TRÀMIT ex article 170.1, lletres a) i b) del Text refós de la Llei d'hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, la reclamació formulada per la funcionària interina d'aquest Ajuntament Sra. A. L. J. [el nom apareix a l'expedient, però no es publicarà, per tal d'acomplir amb la legislació sobre protecció de dades personals], segons escrit presentat dia 16 de gener de 2012 (RGE núm. 632) contra l'acord del Ple de l'Ajuntament
de Sant Antoni de Portmany de data 23 de desembre de 2011 sobre 'Aprovació inicial del Pressupost General de la corporació per a l'exercici de 2012 (Ajuntament
i OSSAN) i de la plantilla orgànica per a l'exercici de 2012', la informació pública del qual apareix publicada al BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2011 i a la
web municipal dia 10 de gener de 2012.
1r.- DECLARAR INADMISSIBLE la citada reclamació, per no donar-se cap dels supòsits d'impugnació previstos a l'article 170.2 del citat Text refós de la
Llei d'hisendes locals que permetrien tractar el fons de la citada reclamació i, subsidiàriament, per al cas que hi hagués cabut la impugnació del fons, DESESTIMAR la citada reclamació, per ser plenament ajustat a Dret allò acordat.
En qualsevol cas, es millora/es corregeix d'ofici la redacció de la citació de la plaça núm. 8, així:
'A) PERSONAL FUNCIONARI
NUM. ORDRE GRUP COS/ESCALA
8
A1
Admó General

SUB-ESCALA
Tècnica

PLACES GRUP
1

DENOMINACIÓ ESTAT
Llicenciat en Dret Vacant

TITULAR
Coberta interinament A. L. J. Existeix proposta de nomena ment
en propietat de J. T. J., que ha superat el procés selectiu, segons
proposta del Tribunal de selecció de dia 16-XII-2011

<Cos de Texte>
2n.- APROVAR DEFINITIVAMENT, en conseqüència, la plantilla orgànica de personal de la corporació per a l'any 2012 (annex del Pressupost General per
a l'any 2012), i també APROVAR DEFINITIVAMENT el Pressupost per a l'any 2012, tot declarant inadmissible la citada reclamació en allò que l'esmentada plantilla orgànica es configura com a Annex del Pressupost per a l'any 2012, i subsidiàriament, per al cas que hi hagués cabut la impugnació del fons, DESESTIMAR
la citada reclamació, per ser ajustat a Dret allò acordat, en el que l'esmentada plantilla orgànica es configura com a Annex del Pressupost per a l'any 2012.
S'adjunta annexada l'esmentada plantilla orgànica per a 2012.
3r.- PUBLICAR al BOIB l'acord definitiu, derivat de la resolució de les reclamacions formulades, amb la plantilla annexada.
4t.- ACORDAR, simultàniament amb el resolt a l'apartat 4t, la remissió de còpia de la plantilla orgànica a l'Administració de l'Estat, a la comunitat autònoma de les Illes Balears i al Consell Insular d'Eivissa.

