Núm. 82 - any 15 - 12.11.2003

Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

Així mateix, durant el període d’informació pública, tots els administrats poden presentar al Comú llurs al·legacions,
observacions i propostes respecte al projecte del Pla i a les previsions contingudes.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Encamp, 5 de novembre del 2003
Cònsol major
Jaume Ramond Pouquet

Complement d’absorció
Consisteix en la quantia del salari de
l’empleat/da que supera la banda màxima corresponent al seu nivell, en el moment d’entrada en vigor de l’Ordinació.
Aquest complement no és estructural del
lloc de treball i en cas de promoció interna és compensable i absorbible.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Encamp, 5 de novembre del 2003
Jaume Ramond Pouquet

Complement
de modificació de
l’ordinació de la funció
pública de data 19 de
desembre del 2002
El Consell del Comú d’Encamp, reunit
en la sessió ordinària del dia 5 de novembre del 2003, ha acordat aprovar el complement de modificació de l’Ordinació de
la Funció Pública, aprovada el dia 19 de
desembre del 2002, tal i com segueix:
Modificació de l’article 58.b

Cònsol major

Ordinació
de suplement de crèdit
Vista la Llei qualificada de delimitació
de competències dels comuns, títol II,
capítol 2, article 5.1 i la Llei de finances
comunals, article 72 i concordants.
Atesa la necessitat de procedir als treballs de neteja i desinfecció dels conductes i extracció d’aire del Complex
esportiu i sociocultural d’Encamp.

En l’article 58, apartat b) Complement
de nivell, ha de dir:

Atès que la dotació pressupostària vigent al respecte és insuficient.

La seva quantia és la diferència resultant entre l’assignada al grup i la de la
banda mínima del nivell corresponent.

Vist l’informe de l’Interventor Comunal.

En l’article 58, després de l’apartat f)
s’hi afegeixen els complements següents:
g) Complement de banda mínima:
Consisteix en la quantitat de salari percebut per l’empleat/da comprés entre
la banda mínima i la banda màxima
del seu nivell, en el moment d’entrada
en vigor de l’Ordinació. Aquest complement no és estructural del lloc de
treball i en el cas de promoció interna
és compensable i absorbible.
h) Complement de referència: Retribueix
el valor del lloc de treball al mercat laboral. Aquest complement no és estructural
del lloc de treball i en cas de promoció
interna és compensable i absorbible.
En la disposició transitòria primera.
Complement d’absorció.
Com a segon paràgraf s’hi ha d’afegir:

El Comú d’Encamp, en el transcurs de
la sessió de Consell celebrada el dia 5 de
novembre del 2003, ha acordat aprovar
la següent:

Ordinació
Article 1r
S’aprova un suplement de crèdit per
import de 43.942 euros, a la partida
7010/1001/21300 “Reparacions, manteniment i conservació d’instal.lacions
tècniques”.
Article 2n
Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant endeutament.
Article 3r
La present Ordinació entrarà en vigor
el mateix dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Encamp, 6 de novembre del 2003
Cònsol major
Jaume Ramond Pouquet
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Parròquia
de la Massana
Edicte
El Comú de la Massana treu un concurs per a l’adjudicació dels serveis de
control tècnic de projecte i obra del tancament de l’estació G1 del telecabina.
Les persones interessades podran passar per a la Casa Comuna per recollir la
documentació corresponent.
Les ofertes s’han de presentar en sobre
tancat, abans de les 17 hores del dia 4 de
desembre del 2003.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
La Massana, 4 de novembre del 2003
El cònsol major
Antoni Garrallà

Edicte
El Comú de la Massana treu un concurs per a l’adjudicació dels serveis de
control tècnic de projecte i obra de la
construcció d’un nou aparcament soterrat al solar de la Farrera Negra.
Les persones o empreses interessades
podran passar per a la Casa Comuna a recollir la documentació corresponent.
Les ofertes s’han de presentar en sobre
tancat, abans de les 17 hores del dia 4 de
desembre del 2003
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
La Massana, 4 de novembre del 2003
El cònsol major
Antoni Garrallà

Edicte
El Comú de la Massana treu un concurs per a l’adquisició de lots de Nadal.
Les persones interessades podran passar per la Casa Comuna a recollir el corresponent plec de bases.

