256

BOIB

Num. 165

Resolució que es publica en aqueix Butlletí Oficial de les Illes Balears
d’acord amb l’article 44.2 del ROF.

Lloseta, a 27 d’octubre del 2010.
El Batlle, Bernat Coll Ramon.-

Manacor, 5 de novembre de 2010
El batle, Antoni Pastor Cabrer

—o—

Ajuntament de Llubí
Num. 24448
La Comissió Especial de Comptes en data 28 d’octubre de 2010, va
informar favorablement el Compte General del Pressupost d’aquesta
Corporació, corresponent a l’exercici de 2009.
L’esmentat Compte General amb els seus justificants, així com el dictamen de la Comissió, s’exposa al públic, a partir del dia següent de la seva publicació al BOIB pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies més, els
interessats podran presentar reclamacions, esmenes u observacions, de conformitat amb el dispost a l’art. 212.3 del RDL. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Llubí, 29 d’octubre de 2010.
El batlle, Tomàs Campaner Ferragut

——————————
Por decreto de 5 de noviembre de 2010 esta alcaldía ha resuelto delegar a
favor del teniente de alcalde D. Antonio Mesquida Ferrando su substitución, por
ausencia, a partir de les 13.00 horas del día 5 de noviembre de 2010 hasta el
miércoles día 10 de noviembre de 2010, a las 9.00 horas, asumiendo y desempeñando las atribuciones y competencias que me reconoce la legislación vigente; con constancia que habrá de mantener informada a la alcaldía del ejercicio
de sus atribuciones como alcalde accidental, no pudiendo, durante el citado ejercicio, ni modificar las delegaciones efectuadas por la alcaldía con anterioridad,
ni otorgar otras nuevas.
Resolución que se publica en este Boletín Oficial de les Islas Baleares, de
acuerdo con el artículo 44.2 del ROF.
Manacor, 5 de noviembre de 2010.
El alcalde, Antonio Pastor Cabrer.

—o—

—o—

Num. 24453
La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 25 d’octubre de
2010 va aprovar els Plec de clàusules que ha de regir el contracte per a la
‘Redacció del catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, arquitectònic i paisatgístic del municipi de Llubí’, els quals restaran exposats al
públic en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a disposició dels interessats en la
Secretaria, i durant el termini de trenta dies naturals els interessats podran presentar les seves proposicions en els termes i segons model - Annex I - que consten als esmentats Plecs.
El que es fa públic per a general coneixement.
Llubí, 28 d’octubre de 2010.
El batlle, Tomàs Campaner Ferragut

—o—

Ajuntament de Manacor
Num. 24637
ANUNCI ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEIS D’ALIMENTACIÓ CONSISTENT
AMB L’ENTREGA DE MENJAR PREPARAT (MENU DIARI) PER ALS
CENTRES D’ESTADES DIURNES DE MANACOR I PORTO CRISTO
La batlia presidència per decret de 5 d’octubre de 2010 ha resolt adjudicar definitivament a la mercantil Especialitats de Balears Be de Sal, S.A., el contracte de serveis d’alimentació consistent amb l’entrega de menjar preparat
(menú diari) per als centres d’estades diürnes de Manacor i Porto Cristo, per un
període de 2 anys i pel preu següent:
- import estimat anual del contracte:
- import IVA:
- cost total anual per a l’administració:

13-11-2010

53.011,20 euros
4.224,00 euros
57.235,20 euros

- El valor estimat del contracte és de 106.022,40 euros, IVA exclòs
Manacor, 22 d’octubre de 2010.
El batle, per delegació de firma (decret 3086/2007), Llorenç Bosch
Lliteras.

Ajuntament de Muro
Num. 24804
En la intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85 , de 2 d’abril, i 169 .1 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, la modificació de l’acord de Ple de 29 de juny de 2010, relatiu a l’aprovació de transferències de crèdit en el pressupost de despeses per a l’exercici de 2010 motivat pel Reial decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció de dèficit públic, vist el Dictamen
150/2010 del Consell Consultiu de les Illes Balears, aprovat inicialment pel Ple
de l’Ajuntament de Muro, en la sessió de 28 d’octubre de 2010.
Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l’article
170 del Reial Decret 2/2004 esmentat , i pels motius enumerats en el número 2
de l’article 170, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits
següents:
a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils a
partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci en el BOIB.
b) Oficina de presentació: Registre General.
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l’ Ajuntament.
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, es considerarà definitivament aprovat.
Muro, 3 de novembre de 2010
El batle, Martí Fornés Carbonell

—o—
Num. 24805
En la intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85 , de 2 d’abril, i 169 .1 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, la modificació de l’acord de Ple de 23 de desembre de 2010, relatiu a
l’aprovació del Pressupost general per a l’exercici 2009, vist el Dictamen
150/2010 del Consell Consultiu de les Illes Balears, aprovat inicialment pel Ple
de l’Ajuntament de Muro, en la sessió de 28 d’octubre de 2010.

—o—
Num. 24638
Per decret de 5 de novembre de 2010 aquesta batlia ha resolt delegar en
favor del tinent de batle Sr. Antoni Mequida Ferrando la seva substitució, per
absència, a partir de les 13.00 hores del dia 5 de novembre de 2010 fins al dimecres dia 10 de novembre de 2010, a les 9.00 hores, assumint i desenvolupant les
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent; amb constància que haurà de mantenir informada a la batlia de l’exercici de les seves atribucions com a batle accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les delegacions efectuades per la batlia amb anterioritat, ni atorgar altres
noves.

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l’article
170 del Reial Decret 2/2004 esmentat , i pels motius enumerats en el número 2
de l’article 170, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits
següents:
a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils a
partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci en el BOIB.
b) Oficina de presentació: Registre General.
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l’ Ajuntament.
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, es considerarà definitivament aprovat.

