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Ajuntament d'Estellencs
Num. 2089
De conformitat amb el que disposa l’article 5è del Reglament del Consell
General del Poder Judicial n’m. 3/95, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, s’anuncia la convocatòria pública per a la provisió del càrrec del Jutge de Pau, Titular,
d’aquest municipi.
Les condicions de capacitat exigibles per optar a l’elecció d’aquests
càrrecs són les següents:
- Ser espanyol
- Ser major d’edad.
- No estar impedit física o psíquicament per a la funció judicial.
- No estar condemnat per delicte dolós en tant que no hagi obtingut la
rehabilitació.
- No estar processat o inculpat per delicte dolós, en quan no sigui absolt o
es dicti auto de sobreseïment.
- Trobar-se en ple exercici dels seus drets civils.
- Residir en aquest terme municipal.
Els interessats que reuneixin els esmentats requisits podrna presentar les
seves sol.licituds, dirigides a la Batlia, en el Registre General de l’Ajuntament
d’Estallencs, durante el termini de QUINCE DIES NATURALS, conptat a partir del dia següent al de la publicación d’aquest anunci en el BOIB.
Juntament amb la sol.licitud, els candidats hauran d’adjuntar un ‘currículum vitae’ on consignaran els detalls més significatius del seu perfil personal,
acadèmic i professional.
Estellencs, 26 de gener de 2012.
El Batle, Bartomeu Jover Sanchez. (ilegible)

—o—

Ajuntament d'Inca
Num. 2091
Rectificació error material.
Publicat en el BOIB núm. 13 de 28/01/2012 l’anunci relatiu a l’aprovació
definitiva de l’ordenança reguladora dels preus públics reguladors dels serveis i
activitats desenvolupats a la Residència Geriàtrica Miquel Mir.
En el referit s’ha detectat error material en la transcripció de l’apartat que
diu:
‘3r.- Contra el present acord definitiu de modificació de les normes de
gestió dels preus públics per la prestació dels serveis de la piscina municipal
coberta (Piscines d’Inca), de conformitat amb l’article 52.1 de la llei 7/1985, de
dos d’abril, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del
present acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol de 1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa’,
quan el correcte és:
‘3er.- Contra el present acord definitiu de modificació de l’ordenança
reguladora dels preus públics reguladors dels serveis i activitats desenvolupats
a la Residència Geriàtrica Miquel Mir, de conformitat amb l’article 52.1 de la
llei 7/1985, de dos d’abril, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la
publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol de 1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa’.
Inca, 31 de gener de 2012
El Batle, Rafel Torres Gomez
—————————————Rectificación de error material.
Publicado en el BOIB núm. 13 de 28/01/2012 el anuncio relativo a la
aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de los precios públicos reguladores de los servicios y actividades desarrolladas en la Residencia Geriàtrica
Miquel Mir.

09-02-2012

En el referido se ha detectado un error material en la transcripción en el
apartado que dice:
‘3º.- Contra el presente acuerdo definitivo de modificación de las normas
de gestión de los precios públicos para la prestación de los servicios de la piscina municipal cubierta (Piscines d’Inca), de conformidad con el artículo 52.1 de
la Ley 7/1985, de dos de abril, los interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala del Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Baleares, dentro del plazo de dos meses desde
el día siguiente a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de les Illes Balears, de conformidad con los artículos 10
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa’.
Cuando el correcto es:
‘3º.- Contra el presente acuerdo definitivo de modificación de la ordenanza reguladora de los precios públicos reguladores de los servicios y actividades
desarrolladas en la Residencia Geriátrica Miquel Mir, de conformidad con el
artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de dos de abril, los interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala del ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, dentro del plazo
de dos meses desde el día siguiente a la publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, de conformidad
con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa’.
Inca a, 31 de enero de 2012
El Alcalde, Rafel Torres Gomez

—o—
Num. 2095
Aprovat provisionalment per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia
27 de gener de 2012, per majoria absoluta, l’ acord relatiu a:
Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de subministrament d’aigua potable
Als efectes prevists en l’article 17 del R D Legislatiu 2/2004,de 5 de març
,que aprova el texte refós de la llei reguladora de les hisendes locals , s’exposa
al públic per trenta dies hàbils, als efectes de consulta i presentació de reclamacions o suggeriments per tots els possibles interessats.
L’expedient es troba en el departament de Gestió tributària de
l’Ajuntament.
Inca, a 27 de gener de 2012.
El Batle, Rafel Torres Gómez
————————————
Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 27 de enero de 2012, por mayoría absoluta, el acuerdo relativo a:
Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del servicio de
suministro de agua potable.
A los efectos previstos en el artículo 17 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
haciendas locales, se expone al público por treinta días hábiles, a los efectos de
consulta y presentación de reclamaciones o sugerencias por todos los posibles
interesados. El expediente se encuentra en el departamento de Gestión tributaria del Ayuntamiento.
Inca, a 27 de enero de 2012
El Alcalde, Rafel Torres Gómez
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Num. 2097
1r.- Acabat el termini d’exposició al públic de l’acord provisional de
l’Ajuntament Ple del 28/10/2011de modificació de l’Ordenança Reguladora
dels preus públics per a la realització d’activitats en l’Organisme Autònom

