
AJUNTAMENT DE MONTUÏRI
( B A L E A R S )

DECRET DE LA BATLIA

Vist  l'estat  deplorable  en  què  es  troba  el  punt  verd  de  recollida  de  residus
d'aquest municipi. Estat, consistent en l'existència de residus de tota classe que fan fins i
tot impossible l'accés als diferents contenidors existents, que suposen un perill sanitari i
l'afluència de rates, gavines i altres animals.

Vista la urgència necessitat de procedir a la seva neteja i posterior manteniment,
es fa necessària la urgent contractació d'una persona amb la finalitat que procedeixi a la
seva  neteja  de  forma  temporal  i  la  realització  d'un  pla  o  projecte  per  a  la  seva
conservació i manteniment.

Per tot l’exposat i d'acord amb les atribucions que em confereix l'article 21 de la
Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, HE RESOLT : 

Primer.- Contractar a D.  José Oliver Mora con D.N.I nº 42995012P com a peó
de  medi  ambient  amb  efectes  9  de  setembre  de  2015,  d'acord  amb  les  següents
característiques : 

Tipus contracte : Laboral per obra o servei determinat amb una durada màxima
de tres mesos a jornada parcial. 

Categoria : Peó de medi ambient 

Durada : màxim 3 mesos (31 de desembre)

Sou :   762,96 € mensuals. 

Horari : Dilluns de 15 a 19 hores; Dimecres de 10 a 14 hores; Dijous de 19 a 19
hores; Divendres i dissabte de 10 a 14 hores; Diumenge de 14 a 18 hores.

Obra:  Neteja y manteniment del punt verd de Montuïri fins 31 de desembre de
2015.

Segon.-  Encomanar  al  serveis  de  medi  ambient  de  la  mancomunitat  Pla  de
Mallorca l’elaboració de un projecte per el funcionament y manteniment del punt verd
de Montuïri.

Ho mana i signa el Sr. Batle-President D. Joan Verger Rosiñol , a Montuïri a
vuit de setembre de dos mil quinze.

Prenc Raó
            El Secretari


