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2005, adoptà l’acord definitiu d’aprovació del Pressupost i Plantilla del Personal
per al 2005 del Patronat d’escoles municipals d’Esporles.

Als efectes d’allò disposat a l’article 169.3 del RDL 2/2004 de 5 de març,
pel que s’aprova el texte refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Esporles, 28 de setembre de 2005.
El batle
Miquel Ensenyat Riutort

—o—
Num. 17319
La Comissió de Govern de dia 13 de maig de 2003 aprovà definitivament
el projecte de compensació dels terrenys ubicats a Es Rafal, d’aquest t.m. i la
Junta de Govern Local en sessió de dia 14 d’abril de 2005 aprovà definitivament
el text refús del projecte de compensació de la U.A.-5 Es Rafal, presentats ambdós per l’entitat Es Rafal, S.A., el quals resten exposats a les Oficines
Municipals (Plaça d’Espanya, núm. 1, de 9 a 14 hores) durant el termini de quinze dies.
Esporles, 27 de setembre de 2005
El Batle,

—o—
Num. 17321
Vist que ha transcorregut el termini d’un (1) mes des de la publicació de
l’acord de modificació dels estatuts del Patronat d’escoles municipals
d’Esporles, adoptat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada dia 28 de juliol
de 2005, i que no s’ha presentat cap al.legació, adjunt es transcriuen els articles
modificats:
‘Article 1.- El Patronat d’Escoles Municipals és una institució de
l’Ajuntament d’Esporles amb personalitat jurídica i patrimoni propis.
Article 10.- El Consell del Patronat és l’òrgan superior de la Institució i
estarà integrat per:
a).- El Batle de l’Ajuntament d’Esporles que actuarà en qualitat de
President
b),.- El Regidor Delegat de l’Ârea d’Educació que actuarà en qualitat de
vice-president i com a Coordinador general dels Centres Educatius que formen
el Patronat.
c),. El Gerent del Patronat que serà anomenat pel batle.
d).- Els Coordinadors de l’Escoleta i de l’Escola Municipal de Música i
Dansa.
e).- Un Funcionari Municipal que actuarà en qualitat de Secretari, i que
serà anomenat pel Batle.
f).- El Coordinador Cultural que actuarà en qualitat de supervisor de les
activitats de formació d’adults.
g).- Un representant de cada un dels grups polítics amb representació
municipal.
h).- Un representant de l’Associació de Pares de l’Escoleta
i)..- Un representant del alumnes de l’Escola Municipal de Música i
Dansa.
j).- Un representant dels alumnes dels Serveis de formació d’adults.

PATRONAT D’ESCOLES MUNICIPALS D’ESPORLES
Exercici comptable: 2005
RESUM PRESSUPOST D’INGRESSOS PER CAPITOLS
Operacions corrents
Capitol
4

440.113,92 euros

Denominació
Transferències corrents

Import euros
818.690,05

Total pressupost d’ingressos

440.113,92 euros

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL
Operacions corrents
Capitol
1
2

434.237,27

Denominació
Despeses de personal
Despeses de Bens corrents i Serveis

Operacions de capital
Capitol
6

5.876,65

Denominació
Inversions Reals

Import euros
5.876,65

Total pressupost de despeses

440.113,92

PLANTILLA PERSONAL 2005.
D’acord amb allò disposat a l’article 90 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, es relaciona la plantilla de personal
del Patronat d’escoles municipals d’Esporles:
PERSONAL LABORAL
PLACES

VACANTS

Mestra Coordinadora
Educadora
Netejadora-Adjudant
De Cuina (32 h/set)
Coordinador musical

1
6

-

1
6

2
1

-

2
1

B).Personal interi
Mestra Coordinadora
Netejadora-Ajudant
De Cuina (10 h/set
Professor música
Psicopedagoga
Auxiliar educadora10h/set

1

-

1

1
5
1
1

2
1
-

1
3
1
1

Esporles, 21 de setembre de 2005
El batle,
Miquel Ensenyat Riutort

—o—

Article 22.- La comissió Executiva es reunirà una vegada cada tres mesos
i sempre que ho consideri necessari el Vice-president.’

Ajuntament de Felanitx

—o—
Num. 17322
Als efectes d’allò disposat a l’article 169.3 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Texte Refús de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, és fa públic pel general coneixement que el Ple de
l’Ajuntament en sessió extraordinària i urgent celebrada dia 20 de setembre de

ACTUAL

A).Contractes indefinits

Article 11.- Els membres del Consell cessaran automàticament quan perdin la condició per la qual fou nomenat o quan es produeixi el cessament o expiri el mandat de l’autoritat que els va anomenar.

Esporles, 27 de setembre de 2005
El President,

Import euros
302.237.40
131.999,87

Num. 17362
Aprovat inicialment per l’Ajuntament Ple en sessió de dia 6 d’octubre de
2003 el reglament del servei municipal de proveïment d’aigua potable als nuclis
urbans de Portocolom i Cala Ferrera del terme municipal de Felanitx, i atès que
durant el termini d’exposició pública no s’hi ha presentat cap reclamació, i per
tant, esdevé aprovat definitivament, es publica íntegrament en compliment del
disposat a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS NÚCLEOS URBANOS DE PORTOCOLOM
Y CALA FERRERA DEL TERMINO MUNICIPAL DE FELANITX

