PLE MUNICIPAL, DIA: 02 - 07 - 2019 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
============================
ACTA DE REUNIÓ DEL PLE MUNICIPAL
===================================
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT REALITZADA EL 02 - 07 - 2019
=========================================================
Assistents
Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Mateo Francisco Aínsa Coll
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Llorenç Coll Pons
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus
Sra. Sonia Huguet Gelabert
Sr. Basilio Ferrer Florit
Sra. Margarita Pons Sintes
Sr. Héctor Pons Riudavets
Sra. María José Camps Orfila
Sr. Carlos Javier Montes Vivancos
Sra. María Dolores Antonio Florit
Sr. José Manuel García Pascual
Sra. María Carmen Seguí Puntas
Sr. Enrique Mas Martínez
Sra. Conxa Juanola Pons
Sr. Gabriel Pons Pons
Sr. Manuel Lora Buzón
Sr. Rafael Muñoz Campos
Sr. Ricardo Arturo Terré Alonso

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PSIB-PSOE
PSIB-PSOE
PSIB-PSOE
PSIB-PSOE
PSIB-PSOE
PSIB-PSOE
PSIB-PSOE
ARA MÁO
ARA MÁO
ARA MÁO
ARA MÁO
Cs

Sra. Mónica Mercadal Pons

(SECRETÀRIA)

Absents
Sra. Laia Obrador Pons
(Excusa la seva absència)

ARA MÁO

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del dia 02-072019, sota la Presidència del Sr.
Héctor Pons Riudavets
es van reunir els senyors i senyores membres del Ple municipal abans relacionats, a excepció del
Sr. Ainsa Coll, que s’incorpora en el decurs de la sessió plenària, assistits per la secretària
interina de la corporació, que dona fe de l'acte, amb l'objecte de realitzar en primera convocatòria
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la sessió extraordinària urgent abans indicada, amb el següent ordre del dia:
1. Pronunciament de la urgència
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El Sr. alcalde justifica la urgència de la realització de la sessió plenària en el fet que avui era el
dia que millor anava, a tal efecte, als diferents portaveus, per questions d’agenda; en el fet que la
documentació que integra els diferents punts de l’ordre del dia no estava totalment enllestida el
dijous 27 de juny, perquè es convoqués aquesta sessió extraordinària per la via ordinària, i es va
convocar el divendres 28 de juny de 2019; i en el fet que es considera que és important poder
realitzar aquesta sessió com més prest millor, per posar en marxa ja tot l’engranatge de
l’Ajuntament i que els regidors i regidores d’aquesta corporació puguin desenvolupar les seves
funcions amb total normalitat.
Posat el pronunciament de la urgència a votació, és aprovat per unanimitat dels 19 membres
presents, dels 21 de la corporació.
2. Acta anterior
S’inicia la sessió i la Presidència demana si cap membre del Ple té observacions per fer a l’acta
de la sessió anterior, realitzada el dia 15 de juny de 2019.
La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 19 h, 2 m i 18 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/345847152#t=138s
La intervenció de la Sra. secretària, iniciada a les 19 h, 2 m i 24 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/345847152#t=144s
La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 19 h, 2 m i 28 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/345847152#t=148s
La intervenció de la Sra. secretària, iniciada a les 19 h, 2 m i 39 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/345847152#t=159s
La intervenció del Sr. alcalde, iniciada a les 19 h, 2 m i 46 s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/345847152#t=166s
La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 19 h, 2 m i 50 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/345847152#t=170s
La intervenció del Sr. alcalde, iniciada a les 19 h, 3 m i 5 s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/345847152#t=185s
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Posada l’acta anterior a votació, sense cap rectificació, s’aprova per unanimitat dels 19 membres
presents, dels 21 de la corporació.
La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 19 h, 3 m i 18 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/345847152#t=198s
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3. Periodicitat de les sessions
La Sra. secretària procedeix a llegir les propostes d’Alcaldia de dates 20 i 27 de juny de 2019,
relatives a la periodicitat de les sessions de Ple, de la Junta de Govern Local i de les comissions
informatives, que són del tenor literal següent:
“HÉCTOR PONS RIUDAVETS, alcalde-president de l’Excm. Ajuntament de Maó-Mahón, en
compliment del que estableixen els articles 38.a) i 78.1 del ROF, en relació amb l’article 46.2.a)
de la Llei 7/85 RBRL i amb l’article 80 de la Llei 20/2006 MRLIB, i estant establerta la
periodicitat mensual dels plens ordinaris pel Reglament orgànic municipal en el seu article 51.2,
que determina que és procedent que el Ple de la corporació fixi el dia i l’hora de la seva
celebració,
PROPÒS AL PLE: Que els plens ordinaris es realitzin el quart dijous de cada mes, a les 19.00
hores.
L’Alcaldia, excepcionalment, podrà modificar el dia i l’hora de la sessió, prèvia consulta a la
Junta de Portaveus, d’acord amb l’apartat 3 de l’art. 51 del ROM.
Maó-Mahón, 20 de juny de 2019.
L’ALCALDE
Héctor Pons Riudavets”
A les 19 h i 6 m S’incorpora a la sessió plenària el Sr. Ainsa Coll.
------------------“HÉCTOR PONS RIUDAVETS, alcalde-president de l’Excm. Ajuntament de Maó-Mahón, en
compliment del que estableix l’article 88 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears,
PROPÒS AL PLE: Que la Junta de Govern Local ordinària es realitzi setmanalment.
Maó-Mahón, 20 de juny de 2019.
L’ALCALDE
Héctor Pons Riudavets”
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------------------“HÉCTOR PONS RIUDAVETS, alcalde-president de l’Excm. Ajuntament de Maó-Mahón, en
compliment del que estableix l’article 89 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears,
PROPÒS AL PLE: Que totes les comissions informatives, excepte l’Especial de Comptes, es
realizin mensualment.
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Maó-Mahón, 27 de juny de 2019.
L’ALCALDE
Héctor Pons Riudavets”
La intervenció del Sr. alcalde, iniciada a les 19 h, 7 m i 29 s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/345847152#t=449s
Obert el torn d’intervencions per part del Sr. alcalde, no se’n van produir.
Posades les propostes d’Alcaldia a votació, resulten aprovades, per unanimitat dels 20 membres
presents, dels 21 de la corporació.
4. Creació i composició de les comissions informatives
La Sra. secretària procedeix a llegir la proposta d’Alcaldia de data 27 de juny de 2019, relativa a
la creació i composició de les comissions informatives permanents, que, tot recollint les
propostes presentades pels grups polítics municipals del PP (escrit amb reg. d’entrada
GE/010070/2019 de data 26.06.19), del PSOE (escrit amb reg. d’entrada 10149, de data
27.06.19), d’Ara Maó (escrit amb reg. d’entrada 10147, de data 27.06.19) i de Cs (escrit amb
reg. d’entrada 10156, de data 27.06.19), resta del tenor literal següent:
“HÉCTOR PONS RIUDAVETS, alcalde-president de l'Excm. Ajuntament de Maó, en
compliment del que disposa l’article 38.b del ROF i tenint en compte que, d’acord amb l'art. 40,
1r, del ROM, el Ple de la corporació és l'òrgan competent per a la creació de les comissions
informatives de caràcter permanent de què es dotarà l’Ajuntament en exercici de la seva
potestat d’autoorganització,
PROPÒS AL PLE: La creació de les següents comissions informatives:






Comissió Informativa de Serveis Generals, Hisenda i Dinamització Econòmica
Comissió Informativa d’Urbanisme i Ciutat
Comissió Informativa de Serveis Socials, Cultura, Educació i Esports
Comissió Informativa de Medi Ambient, Recursos i Sostenibilitat
Comissió Especial de Comptes
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I que aquestes estiguin formades pel president i per 3 membres del Grup Municipal del PSOE, 5
membres del Grup Municipal del PP, 3 membres del Grup Municipal d’ARA MAÓ i 1 membre
del Grup Municipal de Cs.
Així mateix, conforme les propostes presentades pels diferents grups polítics municipals, la
composició de les comissions informatives serà la següent:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS, HISENDA I DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA
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PRESIDENT: SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS (PSOE)
VOCALS:
SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE (PP)
SR. MATEU AINSA COLL (PP)
SR. BASILI FERRER FLORIT (PP)
SR. LLORENÇ COLL PONS (PP)
SRA. MARGARITA PONS SINTES (PP)
SRA MARÍA JOSÉ CAMPS ORFILA (PSOE)
SR. CARLOS MONTES VIVANCOS (PSOE)
SRA. CARME SEGUÍ PUNTAS (PSOE)
SRA. LAIA OBRADOR PONS (ARA MAÓ)
SR. GABRIEL PONS PONS (ARA MAÓ)
SRA. CONXA JUANOLA PONS (ARA MAÓ)
SR. RICARDO ARTURO TERRÉ ALONSO (Cs)
SUPLENTS: SRA. SONIA HUGUET GELABERT (PP)
SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA (PP)
SR. BERNARDINO GELABERT PETRUS (PP)
SR. ENRIC MAS MARTÍNEZ (PSOE)
SR. JOSÉ MANUEL GARCÍA PASCUAL (PSOE)
SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT (PSOE)
SR. MANUEL LORA BUZÓN (ARA MAÓ)
COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I CIUTAT
PRESIDENT: SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS (PSOE)
VOCALS:
SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA (PP)
SR. BERNARDINO GELABERT PETRUS (PP)
SR. LLORENÇ COLL PONS (PP)
SRA. SONIA HUGUET GELABERT(PP)
SR. MATEU AINSA COLL (PP)
SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT (PSOE)
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SRA. CARME SEGUÍ PUNTAS (PSOE)
SR. JOSÉ MANUEL GARCÍA PASCUAL (PSOE)
SRA. LAIA OBRADOR PONS (ARA MAÓ)
SR. MANUEL LORA BUZÓN (ARA MAÓ)
SRA. CONXA JUANOLA PONS (ARA MAÓ)
SR. RICARDO ARTURO TERRÉ ALONSO (Cs)
SUPLENTS: SRA ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE (PP)
SR. BASILI FERRER FLORIT (PP)
SRA. MARGARITA PONS SINTES (PP)
SR. CARLOS MONTES VIVANCOS (PSOE)
SRA. MARÍA JOSÉ CAMPS ORFILA (PSOE)
SR. ENRIC MAS MARTÍNEZ (PSOE)
SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS (ARA MAÓ)
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIALS, CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
PRESIDENT: SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS (PSOE)
VOCALS:
SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE (PP)
SR. BERNARDINO GELABERT PETRUS (PP)
SRA. SONIA HUGUET GELABERT (PP)
SRA. MARGARITA PONS SINTES (PP)
SR. BASILI FERRER FLORIT (PP)
SR. CARLOS MONTES VIVANCOS (PSOE)
SR. ENRIC MAS MARTÍNEZ (PSOE)
SR. JOSÉ MANUEL GARCÍA PASCUAL (PSOE)
SRA. LAIA OBRADOR PONS (ARA MAÓ)
SR. GABRIEL PONS PONS (ARA MAÓ)
SRA. CONXA JUANOLA PONS (ARA MAÓ)
SR. RICARDO ARTURO TERRÉ ALONSO (Cs)
SUPLENTS: SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA (PP)
SR. MATEU AINSA COLL (PP)
SR. LLORENÇ COLL PONS (PP)
SRA. CARME SEGUÍ PUNTAS (PSOE)
SRA. MARÍA JOSÉ CAMPS ORFILA (PSOE)
SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT (PSOE)
SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS (ARA MAÓ)
COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT, RECURSOS I SOSTENIBILITAT
PRESIDENT: SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS (PSOE)
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VOCALS:
SR. MATEU AINSA COLL (PP)
SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA (PP)
SR. BASILI FERRER FLORIT (PP)
SRA. MARGARITA PONS SINTES (PP)
SR. LLORENÇ COLL PONS (PP)
SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT (PSOE)
SRA. CARME SEGUÍ PUNTAS (PSOE)
SR. JOSÉ MANUEL GARCÍA PASCUAL (PSOE)
SR. MANUEL LORA BUZÓN (ARA MAÓ)
SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS (ARA MAÓ)
SRA. CONXA JUANOLA PONS (ARA MAÓ)
SR. RICARDO ARTURO TERRÉ ALONSO (Cs)
SUPLENTS: SR. BERNARDINO GELABERT PETRUS (PP)
SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE (PP)
SRA. SONIA HUGUET GELABERT (PP)
SR. ENRIC MAS MARTÍNEZ (PSOE)
SRA. MARÍA JOSÉ CAMPS ORFILA (PSOE)
SR. CARLOS MONTES VIVANCOS (PSOE)
SRA. LAIA OBRADOR PONS (ARA MAÓ)
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
PRESIDENT: SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS (PSOE)
VOCALS:
SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE (PP)
SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA (PP)
SR. BERNARDINO GELABERT PETRUS (PP)
SR. MATEU AINSA COLL (PP)
SR. BASILI FERRER FLORIT (PP)
SRA. MARÍA JOSÉ CAMPS ORFILA (PSOE)
SR. CARLOS MONTES VIVANCOS (PSOE)
SRA. CARME SEGUÍ PUNTAS (PSOE)
SRA. LAIA OBRADOR PONS (ARA MAÓ)
SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS (ARA MAÓ)
SRA. CONXA JUANOLA PONS (ARA MAÓ)
SR. RICARDO ARTURO TERRÉ ALONSO (Cs)
SUPLENTS: SR.LLORENÇ COLL PONS (PP)
SRA. MARGARITA PONS SINTES (PP)
SRA. SONIA HUGUET GELABERT (PP)
SR. ENRIC MAS MARTÍNEZ (PSOE)
SR. JOSÉ MANUEL GARCÍA PASCUAL (PSOE)
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SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT (PSOE)
SR. MANUEL LORA BUZÓN (ARA MAÓ)
Així mateix, es proposa que, amb la finalitat de mantenir la composició proposada quant a
número de membres de les comissions informatives, en cas que el president delegui les funcions
de Presidència en un vocal titular de la comissió informativa, el primer suplent del Grup polític
municipal del PSOE passi a ser membre de la comissió informativa en qualitat de titular.
Maó-Mahón, 27 de juny de 2019.
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L’ALCALDE
Héctor Pons Riudavets”
La intervenció del Sr. alcalde, iniciada a les 19 h, 13 m i 20 s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/345847152#t=800s
Obert el torn d’intervencions per part del Sr. alcalde, no se’n van produir.
Posada la proposta d’Alcaldia a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 20 membres
presents, dels 21 de la corporació.
5. Nomenament de representants de la corporació en els òrgans col·legiats
La Sra. secretària procedeix a llegir la proposta d’Alcaldia de data 28 de juny de 2019, relativa al
nomenament de representants de la corporació en els òrgans col·legiats, que resta del tenor literal
següent:
“De conformitat amb el que estableix l’art. 38 c del ROF, PROPÒS AL PLE el nomenament de
representants de la corporació dels grups municipals del PP, PSOE, ARA MAÓ i Cs en els òrgans
col·legiats que a continuació es relacionen:
ÒRGANS
Consorci Penya-Segats del
Port de Maó

TITULARS

SUPLENTS

JUNTA RECTORA
*Sra. Mª José Camps Orfila
*1 vocalia compartida entre el PP
–Cs. de forma rotatòria, disposantla, durant 3 anys, el PP i durant 1
any, Cs.
Per part del PP, hi assistirà la Sra.
Ana Lía Noval García; i, per part
de Cs., el Sr. Ricardo A. Terré
Alonso
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SIO
EXECU
TIVA
Sra. Mª
José
Camps
Orfila
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Patronat Fundació Teatre
Principal

Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Basili Ferrer Florit
Sra. Margarita Pons Sintes
Sr. Mateu Ainsa Coll
Sr. Carlos Montes Vivancos
Sra. Mª Dolores Antonio Florit
Sra. Mª José Camps Orfila
Sra. Laia Obrador Pons
Sr. Ricardo A. Terré Alonso

Identificador documento electrónico: ES:07032-2019-88E8246B-C07D-4294-912C-FCC93376498C Fecha:17/09/2019 12:36:38 Pag.:9/45
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Código Org.:07032 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validarDoc.aspx

Junta de Govern del Consorci Sr. Enric Mas Martínez
Sociosanitari de Menorca

Patronat Fundació
Menorquina de l’Òpera

Sra. Laia
Obrador Pons

Sr. Héctor Pons Riudavets (serà
substituït pel Sr. Carlos Montes
Vivancos, quan assumesqui les
funcions de Presidència)
Sra. Conxa Juanola Pons
Sr. Basili Ferrer Florit

Patronat Fundació per a les
Enric Mas Martínez
Persones amb Discapacitat de
l’Illa de Menorca
Patronat Fundació Ca
Sra. Águeda Reynés Calvache
N’Oliver
Sra. Carme Seguí Puntas
Sra. Conxa Juanola Pons
Sr. Ricardo A. Terré Alonso
Junta Rectora Consorci
Pavelló Esportiu
Multifuncional

Sr. Carlos Montes Vivancos
Sr. Gabriel Pons Pons

Patronat Fundació
Enciclopèdia de Menorca

Sr. Gabriel Pons Pons

1-Sra. Mª
Dolores
Antonio Florit
2-Sr. Manuel
Lora Buzón
Sra. Laia
Obrador Pons
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Assemblea General Consorci Sra. Conxa Juanola Pons
d’Aigües de les Illes Balears
Assemblea General Consorci Sra. Mª Dolores Antonio Florit
d’Infraestructures de les Illes
Balears

1-Sr. Rafael
Muñoz Campos
2-Sr. Héctor
Pons Riudavets
1-Sr. Rafael
Muñoz Campos
2-Héctor Pons
Riudavets
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Maó-Mahón, 28 de juny de 2019.
L’ALCALDE
Héctor Pons Riudavets”
La intervenció del Sr. alcalde, iniciada a les 19 h, 17 m i 50 s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/345847152#t=1070s
Durant el torn d’intervencions, es van produir les següents:
La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 19 h, 18 m i 25 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/345847152#t=1105s
La intervenció del Sr. alcalde, iniciada a les 19 h, 19 m i 27 s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/345847152#t=1167s
Tots els membres de la corporació presents accepten els càrrecs esmentats.
Posada la proposta d’Alcaldia a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 20 membres
presents, dels 21 de la corporació.
6. Donar compte de decrets d'Alcaldia
La Sra. secretària dona compte al Ple, que en resta entemut, de quatre decrets d’Alcaldia relatius
a la constitució i composició dels grups polítics municipals, de la Junta de Portaveus, de la Junta
de Govern Local i de nomenament de tinents i tinentes d’Alcaldia, que es transcriuen a
continuació:
-

Constitució i composició de grups polítics municipals

“De conformitat amb el que disposen els articles 23 i 24 del ROF i 44, 45 i 46 del ROM, i vistos
els escrits dirigits al Sr. alcalde a efectes de constitució dels diferents grups polítics municipals,
signats per tots els seus integrants i registrats d’entrada a l’Ajuntament de Maó en el termini de
cinc dies hàbils següents a la constitució de la corporació, DECRET:
10
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Tenir per constituïts els diferents grups polítics municipals que a continuació es detallen, amb la
següent composició:
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GRUP POLÍTIC MUNICIPAL PP (Escrit amb RE GE/009743 i data 21-06-2019)
SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE
SR. MATEO FRANCISCO AINSA COLL
SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA
SR. LLORENÇ COLL PONS
SR. BERNARDINO ANDRÉS GELABERT PETRUS
SRA. SONIA HUGUET GELABERT
SR. BASILIO FERRER FLORIT
SRA. MARGARITA PONS SINTES
GRUP POLÍTIC MUNICIPAL PSOE (Escrit amb RE 9707 i data 20-06-2019)
SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS
SRA. MARÍA JOSÉ CAMPS ORFILA
SR. CARLOS JAVIER MONTES VIVANCOS
SRA. MARÍA DOLORES ANTONIO FLORIT
SR.JOSÉ MANUEL GARCÍA PASCUAL
SRA. MARÍA CARMEN SEGUÍ PUNTAS
SR. ENRIQUE MAS MARTÍNEZ
GRUP POLÍTIC MUNICIPAL ARA MAÓ (Escrit amb RE 9708 i data 20-06-2019)
SRA. CONXA JUANOLA PONS
SRA. LAIA OBRADOR PONS
SR. GABRIEL PONS PONS
SR. MANUEL LORA BUZÓN
SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS
GRUP POLÍTIC MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Escrit
amb RE 9542 i data 19-06-2019)
SR. RICARDO ARTURO TERRÉ ALONSO
De tot açò es donarà compte al Ple.
Ho mana i signa el Sr. alcalde, a Maó-Mahón, el dia 25 de juny de 2019, cosa que jo, com a
secretària interina, certific.
L’ALCALDE: Héctor Pons Riudavets
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons”
11
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-

Constitució i composició de la Junta de Portaveus

“De conformitat amb el que disposen els articles 24 del ROF, 47 i 48 del ROM, i vistes les
propostes formulades pels diferents grups polítics municipals per a la constitució de la Junta de
Portaveus, DECRET:
Que la Junta de Portaveus quedi formada com a continuació es detalla:
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GRUP POLÍTIC MUNICIPAL PP (Escrit amb RE 009743 i data 21-06-2019)
TITULAR: SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE
SUPLENTS: SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA
SR. MATEO FRANCISCO AINSA COLL
GRUP POLÍTIC MUNICIPAL PSOE (Escrit amb RE 9707 i data 20-06-2019)
TITULAR: SRA. MARÍA JOSÉ CAMPS ORFILA
SUPLENTS: SR. CARLOS JAVIER MONTES VIVANCOS
SRA. MARÍA CARMEN SEGUÍ PUNTAS
GRUP POLÍTIC MUNICIPAL ARA MAÓ (Escrit amb RE 9708 i data 20-06-2019)
TITULAR: SRA. CONXA JUANOLA PONS
SUPLENTS: SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS
SRA. LAIA OBRADOR PONS
GRUP POLÍTIC MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Escrit
amb RE 9.542 i data 19-06-2019)
TITULAR: SR. RICARDO ARTURO TERRÉ ALONSO
De tot açò es donarà compte al Ple.
Ho mana i signa el Sr. alcalde, a Maó-Mahón, el dia 25 de juny de 2019, cosa que jo, com a
secretària interina, certific.
L’ALCALDE: Héctor Pons Riudavets
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons”
- Constitució i composició de la Junta de Govern Local
“En compliment de l’art. 38 d) del ROF, en relació amb l’art. 52 del mateix cos normatiu i l’art.
37.1 del ROM,
12
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DECRET: Que quedi constituïda la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, amb la
composició següent:
PRESIDENT:

SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS

VOCALS:

SRA. CONXA JUANOLA PONS
SRA. MARÍA JOSÉ CAMPS ORFILA
SR. CARLOS JAVIER MONTES VIVANCOS
SRA. LAIA OBRADOR PONS
SRA. MARÍA DOLORES ANTONIO FLORIT
SR. JOSÉ MANUEL GARCÍA PASCUAL
SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS

De tot açò es donarà compte al Ple, sense perjudici de la seva possible modificació, ampliació o
reducció; tot açò a l’empara dels articles abans esmentats.
Maó-Mahón, 20 de juny de 2019.
L’ALCALDE: Héctor Pons Riudavets
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons”
- Nomenament de tinents i tinentes d'Alcaldia
“Amb la finalitat de no interrompre el funcionament dels serveis municipals i de complir el que
estableix l’article 38 d) del ROF, en relació amb l’article 46 del mateix cos normatiu,
DECRET: El nomenament dels tinents i tinentes d’Alcaldia que a continuació es relacionen:
SRA. CONXA JUANOLA PONS
SRA. MARÍA JOSÉ CAMPS ORFILA
SR. CARLOS JAVIER MONTES VIVANCOS
SRA. LAIA OBRADOR PONS
SRA. MARÍA DOLORES ANTONIO FLORIT
SR. JOSÉ MANUEL GARCÍA PASCUAL
SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS

1a T. D’ALCALDIA
2a T. D’ALCALDIA
3r T. D’ALCALDIA
4a T. D’ALCALDIA
5a T. D’ALCALDIA
6è T. D’ALCALDIA
7è T. D’ALCALDIA

De tot açò es donarà compte al Ple, sense perjudici de la seva possible modificació o reducció;
tot açò a l’empara dels articles abans esmentats.
Maó-Mahón, 20 de juny de 2019.
L’ALCALDE: Héctor Pons Riudavets
LA SECRETARIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons”
13
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7. Retribucions als membres de la corporació
La Sra. secretària procedeix a llegir la proposta d’Alcaldia relativa a les retribucions als membres
de la corporació, de data 27.06.2019, que és del tenor literal següent:

Identificador documento electrónico: ES:07032-2019-88E8246B-C07D-4294-912C-FCC93376498C Fecha:17/09/2019 12:36:38 Pag.:14/45
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Código Org.:07032 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validarDoc.aspx

“En aplicació de l'art. 13 del ROF i dels articles 73 a 75-ter de la Llei 7/85, reguladora de les
bases de règim local, i l’art. 74 de la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les Illes Balears,
PROPÒS AL PLE:
PRIMER. Que, de conformitat amb el que disposen els articles 75.1 de la Llei 7/85, RBRL, i
74.2 de la Llei 20/2006, MRLIB, els càrrecs de la corporació que podran ser exercits en règim de
dedicació exclusiva, i que, per tant, tenen dret a retribució conforme l´establert a l'art. 23 del
ROM, siguin:
- ALCALDE
- TINENÇA D’ALCALDIA DE CULTURA I MEDI AMBIENT
- TINENÇA D’ALCALDIA DE SERVEIS GENERALS I HISENDA
- TINENÇA D’ALCALDIA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT
- TINENÇA D’ALCALDIA D’URBANISME, ACTIVITATS I OBRA PÚBLICA
- REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS, GENT GRAN I HABITATGE
Els càrrecs en règim de dedicació exclusiva anteriors percebran, com a retribució anual, 14
pagues dels imports en euros que a continuació es detallen, que s’abonaran mensualment, i es
duplicaran en els mesos de juny i desembre:
-

Alcaldia ................................................................ 3.299’08 €
Tinença d’Alcaldia................................................ 2.929’75 €

Serà d’aplicació la normativa en matèria d’incompatibilitat.
SEGON. Que, de conformitat amb el que disposen els articles 75.2 de la Llei 7/85, RBRL, i 74.3
de la Llei 20/2006, MRLIB, els càrrecs de la corporació que podran ser exercits en règim de
dedicació parcial i que, per tant, percebran retribucions pel temps de dedicació mínima efectiva
als mateixos, segons s’indica a continuació, siguin:
- REGIDORIA DE ZONES VERDES, JARDINS, CAMINS I MOBILITAT: 50% de la
dedicació exclusiva de la Tinença d’Alcaldia.
- REGIDORIA D’IGUALTAT, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, PARTICIPACIÓ
CIUTADANA I COOPERACIÓ: 50% de la dedicació exclusiva de la Tinença d’Alcaldia.
Serà d’aplicació la normativa en matèria de incompatibilitat.
Els càrrecs en règim de dedicació parcial anteriors percebran, com a retribució anual, 14 pagues
de l’import resultant d’aplicar els percentatges anteriorment indicats sobre la retribució mensual
de la Tinença d’Alcaldia en règim de dedicació exclusiva. Aquestes retribucions s’abonaran
mensualment, i es duplicaran en els mesos de juny i desembre.
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TERCER. Que, de conformitat amb el que disposen els articles 75.3 de la Llei 7/85, RBRL, i
74.4 de la Llei 20/2006, MRLIB, la resta de tinents i tinentes d’Alcaldia i de regidor/ores
membres de la corporació que no tenguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació
dels quals formin part, segons el detall següent:
ASSIGNACIONS PER ASSISTÈNCIES
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Conceptes i quanties

euros/bruts

Per Ple ............................…...........................…….. 328,46 €
Per Junta de Govern Local....................................... 243,67 €
Per Comissió Informativa ........................................ 50,27 €
Per Junta de Portaveus ............................................ 243,67 €
QUART. Que, de conformitat amb el que disposa l´article 73.3 de la Llei 7/85, reguladora de les
bases de règim local, quant a les despeses de funcionament per als diferents grups polítics
municipals, les retribucions seran les següents:
Despeses i quanties

euros/bruts

Per grup / mes ................................................... 373,35 €
Per regidor/a / mes ............................................. 131,02 €
Per tant, el total a percebre per cada grup (373,35 € + 131,02 € x número de regidor/ores), serà:
PP (8 regidors/ores) ............................................................. 1.421,51 €
PSOE (7 regidors/ores) ........................................................ 1.290,49 €
ARA MAÓ (5 regidors/ores)…………………………….... 1.028,45 €
CIUDADANOS -Partido de la Ciudadanía (1 regidor)….... 504,37 €
Maó-Mahón, 27 de juny de 2019.
L’ALCALDE: Héctor Pons Riudavets”
Obert el torn d’intervencions per part del Sr. alcalde, es van produir les següents:
La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 19 h, 25 m i 45 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/345847152#t=1545s
La intervenció del Sr. alcalde, iniciada a les 19 h, 27 m i 46 s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/345847152#t=1666s
Posada la proposta d’Alcaldia a votació, resulta aprovada, amb el següent resultat:
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VOTS A FAVOR: 12 (7 PSOE, 4 Ara Maó i 1 Cs)
ABSTENCIONS: 8 (PP)
8. Donar compte de decrets d'Alcaldia de delegació de competències en Junta de Govern
Local, tinents/entes d’Alcaldia i regidors/ores
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La Sra. secretària dona compte al Ple, que en resta entemut, de l’existència dins l’expedient de
tretze decrets d’Alcaldia de delegació de competències d’Alcaldia en Junta de Govern Local i en
els tinents/entes d’Alcaldia i regidors/ores, que es transcriuen a continuació:
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D'ALCALDIA EN LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de
règim local, arts. 43 i 44, en relació amb l’art. 53 del ROF, art. 38.1 del Reglament orgànic
municipal i en aplicació de l’apartat 2n del referit art. 38, DECRET la delegació de
competències en la Junta de Govern Local, conforme al detall següent:
a) Disposar les següents despeses:
- Despeses de personal de durada superior a l'any
- Compra de béns (no declarats de valor històric o artístic) i serveis de més de 15.000,00
€ (import IVA inclòs)
- Transferències corrents i de capital inferiors a un any excepte subvencions
- Inversions de més de 15.000,00 € (import IVA inclòs)
b) Reconèixer les següents obligacions:
- Compra de béns (no declarats de valor històric o artístic) i serveis de més de 15.000,00 €
(import IVA inclòs)
- Inversions de més de 15.000,00 € (Import IVA inclòs)
c) Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d’obres, de
concessió de serveis, contractes mixtos i els contractes administratius especials quan el seu valor
estimat (import sense incloure IVA) sigui superior a 15.000,00 € i no superi el 10% dels recursos
ordinaris del Pressupost, ni els 6.000.000,00 €, incloses les de caràcter plurianual quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses, sempre que l’import
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia de 6.000.000,00 €.
d) Aprovar els contractes privats, quan el pressupost base de licitació (import IVA inclòs) sigui
superior als 15.000,00 € i no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni l’import de
3.000.000,00 €.
e) Aprovar les concessions i llicències (autoritzacions) sobre els béns municipals quan el
pressupost base de licitació (import IVA inclòs) sigui superior als 15.000,00 € i no superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost, ni l’import de 3.000.000,00 €.
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f) L’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost
base de licitació (import IVA inclòs) no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni
l’import de 3.000.000,00 €; així com l’alienació de patrimoni (excepte l’alienació dels béns
declarats de valor històric artístic, sigui quin sigui el seu valor, atès que és competència de Ple,
segons la DA segona, punt 10è, de la L9/2017, de contractes del sector públic) quan el seu valor
no superi el percentatge del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni l’esmentada quantia
de 3.000.000,00 €.
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g) La cessió d'ús gratuït d'un bé patrimonial.
h) Aprovar els projectes d'obres i de serveis, quan sigui competent per a la seva contractació o
concessió i estiguin previstos en el pressupost.
i) Atorgar subvencions de més de 5.000,00 € o aquelles menors que, acumulades a les ja
acordades durant l'exercici, en benefici de la mateixa entitat, superin aquesta xifra, d’acord amb
les normes reglamentàries i bases d'execució del Pressupost.
j) Aprovar convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de més de 5.000 €, sempre i
quan en funció del seu contingut no hagin de ser aprovats pel Ple.
k) Aprovar l'Oferta d'ocupació pública, d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
l) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal no temporal i per als concursos
de provisió de llocs de treball.
m) Efectuar les convocatòries derivades de l'oferta anual d'ocupació pública, de conformitat amb
les bases aprovades, i nomenar funcionaris/àries/àries de carrera, a proposta del tribunal, les
persones que superin les corresponents proves.
n) Resoldre les convocatòries i concursos per a la provisió dels llocs de treball de lliure
designació.
o) Contractar el personal laboral fix de la corporació i nomenar funcionaris/àries/àries de carrera.
p) Aprovar els instruments de planejament no expressament atribuïts al Ple, així com instruments
de gestió urbanística i projectes d'urbanització (convenis de gestió urbanística i convenis
d’urbanització inclosos).
q) Resoldre procediments de taxació conjunta previstos a la legislació urbanística, en el
procediment d’expropiació de forma individualitzada previst a la Llei d’expropiació forçosa, tant
l’ordinari, com el de declaració de la urgència de l’ocupació, així com l’alliberament de béns en
el sistema d’expropiació. Resoldre els expedients d’ocupació directa regulats a l’article 96 de la
L12/2017, d’urbanisme de les Illes Balears.
r) L’adquisició de béns immobles i drets segons la legislació urbanística, quan el pressupost base
17
Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 31-07-19

PLE MUNICIPAL, DIA: 02 - 07 - 2019 N. SESSIÓ: 1A

de licitació (import IVA inclòs) no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, ni
l’import de 3.000.000,00 € (en particular, l’adquisició de béns per ocupació directa, la disposició
sobre els béns del patrimoni públic del sòl, el dret de superfície i el dret de tempteig i retracte).
s) Sancionar les infraccions de les ordenances i reglaments municipals, així com la normativa en
general en l’àmbit de la competència delegada. Ordenar el tancament d’activitats i/o
demolicions.
t) La resolució dels recursos i reclamacions que s'interposin davant aquest Ajuntament per raó de
la matèria objecte d'aquesta delegació.
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u) Concessió de les següents llicències urbanístiques i informes urbanístics municipals:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Declaracions d'interès general a sòl rústic
Parcel·lacions urbanístiques, agrupacions, segregacions o altres actes de divisió de finques, a
no ser que estiguin contingudes en projectes de reparcel·lació aprovats.
Els moviments de terra i les esplanacions, així com els abocaments en els termes previstos
reglamentàriament.
Les obres d’urbanització que s’hagin de realitzar al marge de projectes d’urbanització
degudament aprovats.
Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i qualsevol intervenció en els edificis
existents, sempre que els sigui exigible projecte tècnic, d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d’ordenació de l’edificació. En aquests casos, les llicències han de contenir
necessàriament la previsió del número d’habitatges o d’establiments. S’entendran per
intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi tècnic de
l’edificació.
La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents,
excepte que s’efectuïn en càmpings o zones d’acampada legalment autoritzades.
La demolició total o parcial de construccions i edificacions
El canvi d’ús en edificacions i instal·lacions. Reglamentàriament es precisaran les actuacions
que, per la seva poca entitat, estiguin exemptes o que les autoritzacions de l’autoritat agrària
competent eximesquin de l’obtenció de llicència.
Les tales en masses arbòries i vegetació arbustiva, així com d’arbres aïllats, que siguin
objecte de protecció pels instruments de planejament.
Les xarxes radioelèctriques, telemàtiques i similars sense perjudici del que disposi la
normativa sectorial que les sigui d’aplicació.
L’obertura de camins i accessos a parcel·les.
Les obres i els usos de caràcter provisional a què es refereix l’article 128 de l’LUIB.
Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcament, activitats industrials, mercantils o
professionals, serveis públics o de qualsevol altre us a què es destini el subsòl.
Qualssevol altres actes que es determinin reglamentàriament o pel Pla general.

v) Concessió dels següents permisos o llicències en l’àmbit d’Activitats:
•

Permís d’instal·lació
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•
•

Permís d’instal·lació i obres
Llicències d’instal·lació de les activitats subjectes a classificació i permanents majors.

w) En matèria d’Activitats, l’adopció de les mesures cautelars previstes a l’article 111.1 apartats
a), b) i e) de la Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre,
de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats en les Illes Balears, o bé el tancament
definitiu de l’activitat i el complet restabliment de la realitat física a l’estat anterior, regulats a
l’article 110.3. b) de la Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de
novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.
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En tot cas, la Junta de Govern Local actuarà sota la direcció i coordinació de l’alcalde, i aquesta
delegació es podrà modificar o revocar en qualsevol moment.
De tot açò es donarà compte al Ple.
Ho mana i signa el Sr. alcalde, a Maó-Mahón, dia 25 de juny de 2019, cosa que jo, com a
secretària interina, certific.
L'ALCALDE: Héctor Pons Riudavets
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons”
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN L’ÀMBIT DE LES ÀREES DE
CULTURA I MEDI AMBIENT (INCLOU ARXIU I PATRIMONI QUANT A L’ÀREA
DE CULTURA; I RESIDUS, NETEJA I COORDINACIÓ DE ZONES VERDES,
JARDINS, CAMINS I MOBILITAT QUANT A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT)
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de
règim local, de 2 d’abril, arts. 43 i 44 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM, DECRET, la
delegació de competències, en els termes previstos a la Llei 7/85 RBRL i resta de normativa
estatal i autonòmica que resulti d’aplicació, en l’àmbit de les àrees de Cultura i Medi Ambient
(inclou Arxiu i Patrimoni quant a l’Àrea de Cultura; i Residus, Neteja i Coordinació de Zones
Verdes, Jardins, Camins i Mobilitat, quant a l’Àrea de Medi Ambient) en la tinenta d’Alcaldia
SRA. CONXA JUANOLA PONS, conforme al detall següent:
a)

La direcció, impulsió i inspecció dels serveis.

b) El desenvolupament de la gestió econòmica conforme el Pressupost aprovat:
-

-

Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions fins als 15.000,00 euros (import
IVA inclòs), corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 15.000,00 € (import IVA inclòs) en
les quals la disposició s’hagi realitzat per un altre òrgan.
L'autorització de les despeses i reconeixement d'obligacions corresponents a les
Transferències (Corrents i de Capital) inferiors a 1 any.
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-

L'autorització de les despeses superiors a 15.000,00 euros (import IVA inclòs),
corresponents a les Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i Serveis, i
a Inversions.

c)

Concedir llicències i autoritzacions corresponents a les ordenances i normatives en
l'àmbit de la seva competència, llevat que lleis sectorials ho atribuesquin al Ple o siguin
competència de la Junta de Govern Local. Així com exigir el seu compliment, tot
ordenant instruir i sancionant les faltes o infraccions que s’hi preveuen que tenguin un
caràcter lleu, greu i molt greu.
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d) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.
e) Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d’obres,
de concessió de serveis, contractes mixtos i els contractes administratius especials, quan
el seu valor estimat (import sense incloure IVA) no superi els 15.000,00 €, incloses les de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi
la quantia assenyalada, en l’àmbit de les competències delegades.
f) Aprovar els contractes privats, quan el pressupost base de licitació (import IVA inclòs)
no superi els 15.000,00 €.
g) Aprovar les concessions i llicències sobre els béns municipals quan el seu pressupost base
de licitació (import IVA inclòs) no superi els 15.000,00 €, incloses les vinculades a
ocupacions de via pública en les matèries de Medi Ambient i Cultura, així com de
Recursos i Sostenibilitat.
h) Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació
i concessió, i estiguin previstos en el pressupost.
i) Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres parts, tals com recursos,
reclamacions, certificacions, al·legacions, etc., en l’àmbit de la competència delegada.
j) Atorgar subvencions per import de fins a 5.000,00 €, dins l’àmbit de la seva competència,
sense perjudici que la signatura del conveni en què es formalitzi la subvenció, si escau, es
dugui a terme pel Sr. alcalde.
k) Aprovar convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 5.000,00 €,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
convenis es dugui a terme pel Sr. alcalde.
l) Control del compliment de les condicions de les subvencions que s’atorguin en matèria
Cultura i Medi Ambient, tant en els casos en què siguin atorgades per la Junta de Govern
Local com per la mateixa tinenta d’Alcaldia de Cultura i Medi Ambient, i adopció de les
mesures pertinents (reintegraments inclosos).
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Totes les decisions que afectin terceres persones o l'organització i gestió general d'un servei es
prendran per Resolució d'Alcaldia, a través de la tinenta d'Alcaldia delegada, amb fe pública de
la secretària, acompanyada, si escau, per informe del cap o la cap d'unitat. Tota la resta de
decisions o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de treball.
L’alcalde, sota la direcció i coordinació del qual la tinenta d’Alcaldia actuarà, podrà revocar
aquesta delegació en qualsevol moment i sense perjudici de la seva possible modificació,
ampliació o reducció.
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De tot açò es donarà compte al Ple.
Ho mana i signa el Sr. alcalde, a Maó-Mahón, dia 25 de juny de 2019, cosa que jo, com a
secretària interina, certific.
L'ALCALDE: Héctor Pons Riudavets
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons”
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE
SERVEIS GENERALS I HISENDA (INCLOU SERVEIS JURÍDICS, RECURSOS
HUMANS, POLICIA, NOVES TECNOLOGIES, TRANSPARÈNCIA I SERVEIS
ECONÒMICS)
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de
règim local, de 2 d’abril, arts. 43 i 44 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM, DECRET, la
delegació de competències, en els termes previstos a la Llei 7/85 RBRL i resta de normativa
estatal i autonòmica que resulti d’aplicació, en l’àmbit de l’àrea de Serveis Generals i Hisenda,
que inclou Serveis Jurídics, Recursos Humans, Policia, Noves Tecnologies, Transparència i
Serveis Econòmics, en la tinenta d’Alcaldia SRA. MARÍA JOSÉ CAMPS ORFILA,
conforme al detall següent:
a) La direcció, impulsió i inspecció dels serveis.
b) El desenvolupament de la gestió econòmica conforme el Pressupost aprovat:
-

-

Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions fins als 15.000,00 euros (import
IVA inclòs), corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 15.000,00 € (import IVA inclòs) en
les quals la disposició s’hagi realitzat per un altre òrgan.
L'autorització de les despeses i reconeixement d'obligacions corresponents a les
Transferències (Corrents i de Capital) inferiors a 1 any.
L'autorització de les despeses superiors a 15.000,00 euros (import IVA inclòs),
corresponents a les Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i Serveis, i
a Inversions.

c) Ordenar el pagament de totes les despeses i devolucions d'ingressos.
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d) Desenvolupar la gestió tributària i recaptadora, autoritzant els tràmits, documents i actes
que correspongui.
e) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.
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f) Concedir llicències i autoritzacions corresponents a les ordenances i normatives en
l'àmbit de la seva competència, normativa de trànsit i Ordenança municipal de circulació
incloses, llevat que lleis sectorials ho atribuesquin al Ple o siguin competència de la Junta
de Govern Local. Així com exigir el seu compliment, tot ordenant instruir i sancionant
les faltes o infraccions que s’hi preveuen que tenguin un caràcter lleu, greu i molt greu.
g) Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d’obres,
de concessió de serveis, contractes mixtos i els contractes administratius especials, quan
el seu valor estimat (import sense incloure IVA) no superi els 15.000,00 €, incloses les de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi
la quantia assenyalada, en l’àmbit de les competències delegades.
h) Aprovar els contractes privats, quan el pressupost base de licitació (import IVA inclòs)
no superi els 15.000,00 €.
i) Aprovar les concessions i llicències sobre els béns municipals amb motiu d’ocupacions
de via pública puntuals sol·licitades per tot tipus d’entitats sense ànim de lucre, rodatges
de cinema o altres similars, així com quan la principal qüestió a considerar sigui
l’afectació viaria, ja sigui perquè impliquin el tancament al trànsit d’un carrer o
limitacions a la circulació de vehicles o vianants (bastides, andamiades, contenidors,
càrregues i descàrregues puntuals, etc.); o a la disponibilitat d’espai per aparcar (els
mateixos casos enumerats anteriorment, així com guals permanents, reserves
d’aparcament, etc.), així com els expedients de reordenació de superfícies ocupades per
garantir la mobilitat de persones i/o vehicles; ocupació de via pública en relació a
esdeveniments que s’organitzin en matèria d’Esports, Formació, Ocupació, així com en
matèria de Serveis Socials, Gent Gran i Habitatge; i ocupació de via pública amb motiu
de la programació d’actes, festes o jornades en matèria de Dinamització Econòmica i
Festes (excloses fires, mercats i autorització de terrasses d’establiments d’oferta
complementària, expositors de mercaderies o similars), llevat que la seva autorització
correspongui a la tinenta d’Alcaldia delegada en matèria d’Activitats, sempre que, en tots
els casos i quant a cada un d’aquests, el seu pressupost base de licitació (import IVA
inclòs) no superi els 15.000,00 €.
j) Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació
i concessió, i estiguin previstos en el pressupost.
k) Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres parts, tals com recursos,
reclamacions, certificacions, al·legacions, etc., en l’àmbit de la competència delegada, i,
en qualsevol cas, totes les corresponents a devolucions d’ingressos.
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l) Resoldre, alhora, els expedients sancionadors en matèria de trànsit.
m) Atorgar subvencions per import de fins a 5.000,00 €, dins l’àmbit de la seva competència,
sense perjudici que la signatura del conveni en què es formalitzi la subvenció, si escau, es
dugui a terme pel Sr. alcalde.
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n) Aprovar convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 5.000,00 €,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
convenis es dugui a terme pel Sr. alcalde.
o) Control del compliment de les condicions de les subvencions que s’atorguin en matèria
de Serveis Generals i Hisenda, tant en els casos en què siguin atorgades per la Junta de
Govern Local com per la mateixa tinenta d’Alcaldia de Serveis Generals i Hisenda, i
adopció de les mesures pertinents (reintegraments inclosos).
I sense perjudici que el Sr. alcalde és el cap superior de tot el personal, competència no
delegable (art. 21.3 de la Llei 7/85 RBRL), es delega en particular a la tinenta d’Alcaldia de
Serveis Generals i Hisenda, en matèria de Personal, les competències següents:
1. Aprovar les bases i efectuar les convocatòries de processos selectius destinats a cobrir
necessitats temporals de personal.
2. Nomenar i cessar el personal funcionari interí que cobresqui les vacants de plantilla.
3. Contractar personal laboral temporal i resoldre tots els contractes durant el període de
prova.
4. Convocar i resoldre, en els termes legalment previstos, els concursos per a la provisió de
llocs de treball i promoció interna.
5. Assignar individualment els llocs de treball previstos en la Relació aprovada pel Ple.
6. Adscriure o traslladar provisionalment el personal a llocs de treball vacants. Acordar les
comissions de serveis.
7. Ordenar la instrucció d'expedients disciplinaris i advertir i suspendre preventivament tota
classe de personal.
8. Premiar i sancionar tot el personal de la corporació, llevat que la sanció consistesqui en la
separació del servei dels funcionaris/àries o l'acomiadament del personal laboral fix que
en serà competent el Sr. alcalde, i donar-ne compte al Ple. Per als funcionaris/àries
d'habilitació nacional s'estarà al que disposen els articles 99.4 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, i 151 del Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
9. Assignar individualment, en els termes legals, el complement de productivitat, les
gratificacions, les hores extraordinàries i les ajudes socials.
10. Concedir o denegar les bestretes sobre nòmina, així com els permisos i llicències
previstos en la legislació vigent.
11. Negociar amb els representants del personal sense perjudici de la ratificació de l'acordat o
pactat per l’òrgan municipal que sigui competent en la matèria acordada o pactada.
12. La declaració de situacions administratives, així com la jubilació de tot el personal.
13. Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.
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14. El desenvolupament de la gestió econòmica conforme al Pressupost aprovat en matèria
de personal:
 Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions corresponents al personal fins a 1
any
 L'autorització de les despeses i reconeixement d'obligacions corresponents al personal de
més d’1 any
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Totes les decisions que afectin terceres persones o l'organització i gestió general d'un servei es
prendran per Resolució d'Alcaldia, a través de la tinenta d'Alcaldia delegada, amb fe pública de
la secretària, acompanyada, si escau, per informe del cap o la cap d'unitat. Tota la resta de
decisions o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de treball.
L’alcalde, sota la direcció i coordinació del qual la tinenta d’Alcaldia actuarà, podrà revocar
aquesta delegació en qualsevol moment i sense perjudici de la seva possible modificació,
ampliació o reducció.
De tot açò es donarà compte al Ple.
Ho mana i signa el Sr. alcalde, a Maó-Mahón, dia 26 de juny de 2019, cosa que jo, com a
secretària interina, certific.
L'ALCALDE: Héctor Pons Riudavets
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons”
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN L’ÀMBIT DE L’ÀREA
D’ESPORTS, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de
règim local, de 2 d’abril, arts. 43 i 44 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM, DECRET, la
delegació de competències, en els termes previstos a la Llei 7/85 RBRL i resta de normativa
estatal i autonòmica que resulti d’aplicació, en l’àmbit de l’àrea d’Esports , Formació i Ocupació
en el tinent d’Alcaldia SR. CARLOS MONTES VIVANCOS, conforme al detall següent:
a) La direcció, impulsió i inspecció dels serveis.
b) El desenvolupament de la gestió econòmica conforme el Pressupost aprovat:
-

-

Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions fins als 15.000,00 euros (import
IVA inclòs), corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 15.000,00 € (import IVA inclòs) en
les quals la disposició s’hagi realitzat per un altre òrgan.
L'autorització de les despeses i reconeixement d'obligacions corresponents a les
Transferències (Corrents i de Capital) inferiors a 1 any.
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-

L'autorització de les despeses superiors a 15.000,00 euros (import IVA inclòs),
corresponents a les Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i Serveis, i
a Inversions.

c) Concedir llicències i autoritzacions corresponents a les ordenances i normatives en
l'àmbit de la seva competència, llevat que lleis sectorials ho atribuesquin al Ple o siguin
competència de la Junta de Govern Local. Així com exigir el seu compliment, tot
ordenant instruir i sancionant les faltes o infraccions que s’hi preveuen que tenguin un
caràcter lleu, greu i molt greu.
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d) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.
e) Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d’obres,
de concessió de serveis, contractes mixtos i els contractes administratius especials, quan
el seu valor estimat (import sense incloure IVA) no superi els 15.000,00 €, incloses les de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi
la quantia assenyalada, en l’àmbit de les competències delegades.
f) Aprovar els contractes privats, quan el pressupost base de licitació (import IVA inclòs)
no superi els 15.000,00 €.
g) Aprovar les concessions i llicències sobre els béns municipals quan el seu pressupost
base de licitació (import IVA inclòs) no superi els 15.000,00 €; no obstant, les vinculades
a ocupacions de via pública en matèria d’Esports, Formació i Ocupació, seran
autoritzades per la tinenta d’Alcaldia de Serveis Generals i Hisenda.
h) Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació
i concessió, i estiguin previstos en el pressupost.
i) Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres parts, tals com recursos,
reclamacions, certificacions, al·legacions, etc., en l’àmbit de la competència delegada.
j) Atorgar subvencions per import de fins a 5.000,00 €, dins l’àmbit de la seva competència,
sense perjudici que la signatura del conveni en què es formalitzi la subvenció, si escau, es
dugui a terme pel Sr. alcalde.
k) Aprovar convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 5.000,00 €,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
convenis es dugui a terme pel Sr. alcalde.
l) Control del compliment de les condicions de les subvencions que s’atorguin en matèria
d’Esports, Formació i Ocupació, tant en els casos en què siguin atorgades per la Junta de
Govern Local com pel mateix tinent d’Alcaldia d’Esports, Formació i Ocupació, i
adopció de les mesures pertinents (reintegraments inclosos).
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Totes les decisions que afectin terceres persones o l'organització i gestió general d'un servei es
prendran per Resolució d'Alcaldia, a través del tinent d'Alcaldia delegat, amb fe pública de la
secretària, acompanyada, si escau, per informe del cap o la cap d'unitat. Tota la resta de decisions
o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de treball.
L’alcalde, sota la direcció i coordinació del qual el tinent d’Alcaldia actuarà, podrà revocar
aquesta delegació en qualsevol moment i sense perjudici de la seva possible modificació,
ampliació o reducció.
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De tot açò es donarà compte al Ple.
Ho mana i signa el Sr. alcalde, a Maó-Mahón, dia 25 de juny de 2019, cosa que jo, com a
secretària interina, certific.
L'ALCALDE: Héctor Pons Riudavets
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons”
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN L’ÀMBIT DE L’ÀREA
D’EDUCACIÓ I JOVENTUT (INCLOU ESCOLES MUNICIPALS I ESCOLES
INFANTILS, ATENCIÓ COMUNITÀRIA I COORDINACIÓ D’IGUALTAT,
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COOPERACIÓ)
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de
règim local, de 2 d’abril, arts. 43 i 44 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM, DECRET, la
delegació de competències, en els termes previstos a la Llei 7/85 RBRL i resta de normativa
estatal i autonòmica que resulti d’aplicació, en l’àmbit de l’àrea d’Educació i Joventut (inclou
Escoles Municipals i Escoles Infantils, Atenció comunitària i Coordinació d’Igualtat,
Normalització lingüística, Participació ciutadana i Cooperació) en la tinenta d’Alcaldia SRA.
LAIA OBRADOR PONS, conforme al detall següent:
a) La direcció, impulsió i inspecció dels serveis.
b) El desenvolupament de la gestió econòmica conforme el Pressupost aprovat:
-

-

Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions fins als 15.000,00 euros (import
IVA inclòs), corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 15.000,00 € (import IVA inclòs) en
les quals la disposició s’hagi realitzat per un altre òrgan.
L'autorització de les despeses i reconeixement d'obligacions corresponents a les
Transferències (Corrents i de Capital) inferiors a 1 any.
L'autorització de les despeses superiors a 15.000,00 euros (import IVA inclòs),
corresponents a les Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i Serveis, i
a Inversions.

c) Concedir llicències i autoritzacions corresponents a les ordenances i normatives en
l'àmbit de la seva competència, llevat que lleis sectorials ho atribuesquin al Ple o siguin
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competència de la Junta de Govern Local. Així com exigir el seu compliment, tot
ordenant instruir i sancionant les faltes o infraccions que s’hi preveuen que tenguin un
caràcter lleu, greu i molt greu.
d) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.
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e) Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d’
obres, de concessió de serveis, contractes mixtos i els contractes administratius especials,
quan el seu valor estimat (import sense incloure IVA) no superi els 15.000,00 €, incloses
les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi
la quantia assenyalada, en l’àmbit de les competències delegades.
f) Aprovar els contractes privats, quan el pressupost base de licitació (import IVA inclòs)
no superi els 15.000,00 €.
g) Aprovar les concessions i llicències sobre els béns municipals quan el seu pressupost
base de licitació (import IVA inclòs) no superi els 15.000,00 €, incloses les vinculades a
ocupacions de via pública en matèria d’Educació i Joventut.
h) Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació
i concessió, i estiguin previstos en el pressupost.
i) Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres parts, tals com recursos,
reclamacions, certificacions, al·legacions, etc., en l’àmbit de la competència delegada.
j) Atorgar subvencions per import de fins a 5.000,00 €, dins l’àmbit de la seva competència,
sense perjudici que la signatura del conveni en què es formalitzi la subvenció, si escau, es
dugui a terme pel Sr. alcalde.
k) Aprovar convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 5.000,00 €,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
convenis es dugui a terme pel Sr. alcalde.
l) Control del compliment de les condicions de les subvencions que s’atorguin en matèria
d’Educació i Joventut (incloses Escoles Municipals i Escoles Infantils, Atenció
comunitària i Coordinació d’Igualtat, Normalització Lingüística, Participació ciutadana i
Cooperació, tant en els casos en què siguin atorgades per la Junta de Govern Local com
per la mateixa tinenta d’Alcaldia d’Educació i Joventut, i adopció de les mesures
pertinents (reintegraments inclosos).
Totes les decisions que afectin terceres persones o l'organització i gestió general d'un servei es
prendran per Resolució d'Alcaldia, a través de la tinenta d'Alcaldia delegada, amb fe pública de
la secretària, acompanyada, si escau, per informe del cap o la cap d'unitat. Tota la resta de
decisions o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de treball.
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L’alcalde, sota la direcció i coordinació del qual la tinenta d’Alcaldia actuarà, podrà revocar
aquesta delegació en qualsevol moment i sense perjudici de la seva possible modificació,
ampliació o reducció.
De tot açò es donarà compte al Ple.
Ho mana i signa el Sr. alcalde, a Maó-Mahón, dia 25 de juny de 2019, cosa que jo, com a
secretària interina, certific.
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L'ALCALDE: Héctor Pons Riudavets
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons”
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN L’ÀMBIT DE L’ÀREA
D’URBANISME, ACTIVITATS I OBRA PÚBLICA (COORDINACIÓ DE
MICROCIUTAT INCLOSA)
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de
règim local, de 2 d’abril, arts. 43 i 44 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM, DECRET, la
delegació de competències, en els termes previstos a la Llei 7/85 RBRL i resta de normativa
estatal i autonòmica que resulti d’aplicació, en l’àmbit de l’àrea d’Urbanisme, Activitats i Obra
Pública (coordinació de Microciutat inclosa), en la tinenta d’Alcaldia SRA. MARÍA
DOLORES ANTONIO FLORIT, conforme al detall següent:
a) La direcció, impulsió i inspecció dels serveis.
b) El desenvolupament de la gestió econòmica conforme el Pressupost aprovat:
-

-

Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions fins als 15.000,00 euros (import
IVA inclòs) corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 15.000,00 € (import IVA inclòs) en
les quals la disposició s’hagi realitzat per un altre òrgan.
L'autorització de les despeses i reconeixement d'obligacions corresponents a les
Transferències (Corrents i de Capital) inferiors a 1 any.
L'autorització de les despeses superiors a 15.000,00 euros (import IVA inclòs)
corresponents a les Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i Serveis, i
a Inversions.

c) Incoar, tramitar i resoldre expedients de disciplina urbanística sense perjudici que tota
resolució que impliqui demolició serà competència de la Junta de Govern Local; concedir
llicències i autoritzacions corresponents a les ordenances i normativa en l'àmbit de la seva
competència en matèria d’Urbanisme i Obra Pública (Pla general d’ordenació urbana,
Agenda Local 21, tramitació de llicències i projectes, obra i manteniment d’edificacions),
llevat que lleis sectorials ho atribuesquin al Ple o que siguin competència de la Junta de
Govern Local, especialment les següents:
-Llicències urbanístiques sense projecte
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-Pròrrogues de llicències urbanístiques
-Actes subjectes a comunicació prèvia segons l’article 148 de la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.
-Llicències urbanístiques per a la col·locació de cartells de propaganda visibles des de la
via pública.
-Llicències urbanístiques per al tancament de solars i terrenys.
-Llicències urbanístiques de primera ocupació o utilització dels edificis i les instal·lacions
en general.
-Ordres d’execució
-Declaració d’estat ruïnós i adopció de les mesures que se’n derivin (demolicions
incloses)
-Declaració d’edificacions i construccions inadequades i fora d’ordenació en els termes
establerts a l’article 129 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes
Balears.
Així com exigir el seu compliment, tot ordenant instruir i sancionant les faltes i infraccions
que s’hi preveuen que tenguin un caràcter lleu, greu i molt greu, en les Ordenances i
normativa referida, i ordenar instruir els expedients que comportin demolició
(excepcionalment, en els casos de demolició com a mesura derivada de la declaració d’estat
ruïnós d’un immoble o part d’aquest, la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme, Activitats i Obra
Pública, podrà no només ordenar instruir sinó també resoldre aquests expedients).
d) Incoar, tramitar i impulsar procediments de taxació conjunta previstos a la legislació
urbanística, en el procediment d’expropiació de forma individualitzada previst a la Llei
d’expropiació forçosa, tant l’ordinari com el de declaració de la urgència de l’ocupació,
així com l’alliberament de béns en el sistema d’expropiació. Incoar, tramitar i impulsar
els expedients d’ocupació directa regulats a l’article 96 de la Llei 12/2017 de 29 de
desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.
e) Concedir llicències i autoritzacions corresponents a les ordenances i normativa en l’àmbit
de la seva competència en matèria d’Activitats, llevat que lleis sectorials ho atribuesquin
al Ple o siguin competència de la Junta de Govern Local, especialment:
-Tràmits i resolucions relatives a les Activitats no Permanents i a les Activitats Itinerants.
-Tràmits i resolucions relatives a títols habilitants d’Activitats Permanents no delegats en la
Junta de Govern Local.
-Tràmits i resolucions relatives a la comunicació prèvia d’inici d’obres i activitat.
-Tràmits i resolucions relatives a les revisions tècniques d’activitats.
Així com exigir el seu compliment, tot ordenant instruir i sancionant les faltes o infraccions
que s’hi preveuen que tenguin un caràcter lleu, greu i molt greu, i ordenar els expedients que
comportin tancament de l’activitat.
f) Dictar qualsevol acte administratiu en relació al procediment per al Restabliment de la
legalitat infringida i de la realitat física alterada, en matèria d’Activitats, llevat que
impliqui l’adopció de les mesures cautelars previstes a l’article 111.1 apartats a), b) i e)
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de la Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de
règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats en les Illes Balears o bé el
tancament definitiu de l’activitat i el complet restabliment de la realitat física a l’estat
anterior regulats a l’article 110.3. b) de la Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de
la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats en les Illes Balears, per ser competència de la Junta de Govern Local.
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g) Ordenar la publicació i execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
h) Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d’obres,
de concessió de serveis, contractes mixtos i els contractes administratius especials, quan
el seu valor estimat (import sense incloure IVA) no superi els 15.000,00 €, incloses les de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi
la quantia assenyalada, en l’àmbit de les competències delegades.
i) Aprovar els contractes privats, quan el pressupost base de licitació (import IVA inclòs)
no superi els 15.000,00 €.
j) Aprovar les concessions i llicències (autoritzacions) sobre els béns municipals amb motiu
de les obres d’iniciativa municipal, activitats no permanents i itinerants, i en l’àmbit de la
matèria delegada (incloses les vinculades a ocupacions de via pública i les corresponents
a atraccions de firaires, quan en aquest últim supòsit, per a la seva instal·lació,
requeresquin la comprovació de requisits tècnics vinculats a la seguretat de les mateixes)
quan el pressupost base de licitació (import IVA inclòs) no superi els 15.000,00 €.
k) Aprovar els projectes d’obres i de serveis, així com els seus plans de seguretat i salut,
quan sigui competent per a la seva contractació i concessió, i estiguin previstos en el
pressupost.
l) Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres parts, tals com: recursos,
reclamacions, certificacions, al·legacions, etc.
m) Dirigir i gestionar l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Maó i l’Oficina Supervisora de
Projectes, per tal d’impulsar l’obra pública al municipi.
n) Tràmits i resolucions vinculades a exoneracions i dispenses previstes a l’Ordenança de
protecció de l’atmosfera davant la contaminació per renous i vibracions quant a obres i a
activitats.
o) Atorgar subvencions per import de fins a 5.000,00 €, dins l’àmbit de la seva competència,
sense perjudici que la signatura del conveni en què es formalitzi la subvenció, si escau, es
dugui a terme pel Sr. alcalde.
p) Aprovar convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 5.000,00 €,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
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convenis es dugui a terme pel Sr. alcalde.
q) Control del compliment de les condicions de les subvencions que s’atorguin en matèria
d’Urbanisme, Activitats i Obra Pública (coordinació de Microciutat inclosa), tant en els
casos en què siguin atorgades per la Junta de Govern Local com per la mateixa tinenta
d’Alcaldia d’Urbanisme, Activitats i Obra Pública, i adopció de les mesures pertinents
(reintegraments inclosos).
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Totes les decisions que afectin terceres persones o l'organització i gestió general d'un servei es
prendran per Resolució d'Alcaldia, a través de la tinenta d'Alcaldia delegada, amb fe pública de
la secretària, acompanyada, si escau, per informe del cap o la cap d'unitat. Tota la resta de
decisions o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de treball.
L’alcalde, sota la direcció i coordinació del qual la tinenta d’Alcaldia actuarà, podrà revocar
aquesta delegació en qualsevol moment i sense perjudici de la seva possible modificació,
ampliació o reducció.
De tot açò es donarà compte al Ple.
Ho mana i signa el Sr. alcalde, a Maó-Mahón, dia 25 de juny de 2019, cosa que jo, com a
secretària interina, certific.
L'ALCALDE: Héctor Pons Riudavets
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons”
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN L’ÀMBIT DE L’ÁREA DE
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I FESTES (INCLOU FIRES, MERCATS - exclosos
Mercat del Claustre, Mercat des Peix i ambulants- I FESTES, I COORDINACIÓ DEL
COMERÇ, ECONOMIA I TURISME)
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de
règim local, de 2 d’abril, arts. 43 i 44 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM, DECRET, la
delegació de competències, en els termes previstos a la Llei 7/85 RBRL i resta de normativa
estatal i autonòmica que resulti d’aplicació, en l’àmbit de l’àrea de Dinamització Econòmica i
Festes (inclou Fires, Mercats – exclosos Mercat del Claustre, Mercat des Peix i Mercats
ambulants- i Festes, i Coordinació del Comerç, Economia i Turisme) en el tinent d’Alcaldia SR.
JOSÉ MANUEL GARCÍA PASCUAL, conforme al detall següent:
a) La direcció, impulsió i inspecció dels serveis.
b) El desenvolupament de la gestió econòmica conforme el Pressupost aprovat:
-

Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions fins als 15.000,00 euros (import
IVA inclòs), corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 15.000,00 € (import IVA inclòs) en
les quals la disposició s’hagi realitzat per un altre òrgan.
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-

L'autorització de les despeses i reconeixement d'obligacions corresponents a les
Transferències (Corrents i de Capital) inferiors a 1 any.
L'autorització de les despeses superiors a 15.000,00 euros (import IVA inclòs),
corresponents a les Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i Serveis, i
a Inversions.
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c) Concedir llicències i autoritzacions corresponents a les ordenances i normatives en
l'àmbit de la seva competència, llevat que lleis sectorials ho atribuesquin al Ple o siguin
competència de la Junta de Govern Local. Així com exigir el seu compliment, tot
ordenant instruir i sancionant les faltes o infraccions que s’hi preveuen que tenguin un
caràcter lleu, greu i molt greu.
d) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.
e) Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d’
obres, de concessió de serveis, contractes mixtos i els contractes administratius especials,
quan el seu valor estimat (import sense incloure IVA) no superi els 15.000,00 €, incloses
les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi
la quantia assenyalada, en l’àmbit de les competències delegades.
f) Aprovar els contractes privats, quan el pressupost base de licitació (import IVA inclòs)
no superi els 15.000,00 €.
g) Aprovar les concessions i llicències sobre els béns municipals quan el seu pressupost
base de licitació (import IVA inclòs) no superi els 15.000,00 €; pel que fa a les
ocupacions de via pública, aquestes seran autoritzades pel tinent d’Alcaldia de
Dinamització Econòmica i Festes en matèria de Fires i Mercats -exlosos Mercat del
Claustre, Mercat des Peix i ambulants- mentre que la resta seran autoritzades per la
tinenta d’Alcaldia de Serveis Generals i Hisenda, sense perjudici que la utilització del
domini públic amb motiu de la col·locació de terrasses d’establiments d’oferta
complementària, expositors de mercaderies o similars serà autoritzada per la regidora
d’Economia, Comerç i Turisme.
h) Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació
i concessió, i estiguin previstos en el pressupost.
i) Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres parts, tals com recursos,
reclamacions, certificacions, al·legacions, etc., en l’àmbit de la competència delegada.
j) Atorgar subvencions per import de fins a 5.000,00 €, dins l’àmbit de la seva competència,
sense perjudici que la signatura del conveni en què es formalitzi la subvenció, si escau, es
dugui a terme pel Sr. alcalde.
k) Aprovar convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 5.000,00 €,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
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convenis es dugui a terme pel Sr. alcalde.
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l) Control del compliment de les condicions de les subvencions que s’atorguin en matèria
de Dinamització Econòmica i Festes (que inclou Fires, Mercats – exclosos els Mercat del
Claustre, Mercat des Peix i ambulants- i Festes, i Coordinació del Comerç, Economia i
Turisme), tant en els casos en què siguin atorgades per la Junta de Govern Local com pel
mateix tinent d’Alcaldia de Dinamització Econòmica i Festes, i adopció de les mesures
pertinents (reintegraments inclosos).
Totes les decisions que afectin terceres persones o l'organització i gestió general d'un servei es
prendran per Resolució d'Alcaldia, a través del tinent d'Alcaldia delegat, amb fe pública de la
secretària, acompanyada, si escau, per informe del cap o la cap d'unitat. Tota la resta de decisions
o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de treball.
L’alcalde, sota la direcció i coordinació del qual el tinent d’Alcaldia actuarà, podrà revocar
aquesta delegació en qualsevol moment i sense perjudici de la seva possible modificació,
ampliació o reducció.
De tot açò es donarà compte al Ple.
Ho mana i signa el Sr. alcalde, a Maó-Mahón, dia 26 de juny de 2019, cosa que jo, com a
secretària interina, certific.
L'ALCALDE: Héctor Pons Riudavets
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons”
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN MATÈRIA DE RECURSOS I
SOSTENIBILITAT (INCLOU AIGUA I ENERGIA)
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de
règim local, de 2 d’abril, arts. 43 i 44 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM, DECRET, la
delegació de competències, en els termes previstos a la Llei 7/85 RBRL i resta de normativa
estatal i autonòmica que resulti d’aplicació, en matèria de Recursos i Sostenibilitat (inclou Aigua
i Energia) en el tinent d’Alcaldia SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS, conforme al detall
següent:
a) La direcció, impulsió i inspecció dels serveis.
b) El desenvolupament de la gestió econòmica conforme el Pressupost aprovat:
-

Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions fins als 15.000,00 euros (import
IVA inclòs), corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 15.000,00 € (import IVA inclòs) en
les quals la disposició s’hagi realitzat per un altre òrgan.
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-

L'autorització de les despeses i reconeixement d'obligacions corresponents a les
Transferències (Corrents i de Capital) inferiors a 1 any.
L'autorització de les despeses superiors a 15.000,00 euros (import IVA inclòs),
corresponents a les Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i Serveis, i
a Inversions.
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c) Concedir llicències i autoritzacions corresponents a les ordenances i normatives en
l'àmbit de la seva competència, llevat que lleis sectorials ho atribuesquin al Ple o siguin
competència de la Junta de Govern Local. Així com exigir el seu compliment, tot
ordenant instruir i sancionant les faltes o infraccions que s’hi preveuen que tenguin un
caràcter lleu, greu i molt greu.
d) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.
e) Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d’obres,
de concessió de serveis, contractes mixtos i els contractes administratius especials, quan
el seu valor estimat (import sense incloure IVA) no superi els 15.000,00 €, incloses les de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi
la quantia assenyalada, en l’àmbit de les competències delegades.
f) Aprovar els contractes privats, quan el pressupost base de licitació (import IVA inclòs)
no superi els 15.000,00 €.
g) Aprovar les concessions i llicències sobre els béns municipals quan el seu pressupost
base de licitació (import IVA inclòs) no superi els 15.000,00 €; no obstant les vinculades
a ocupacions de via pública en matèria de Recursos i Sostenibilitat seran autoritzades per
la tinenta d’Alcaldia de Cultura i Medi Ambient.
h) Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació
i concessió, i estiguin previstos en el pressupost.
i) Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres parts, tals com recursos,
reclamacions, certificacions, al·legacions, etc., en l’àmbit de la competència delegada.
j) Atorgar subvencions per import de fins a 5.000,00 €, dins l’àmbit de la seva competència,
sense perjudici que la signatura del conveni en què es formalitzi la subvenció, si escau, es
dugui a terme pel Sr. alcalde.
k) Aprovar convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 5.000,00 €,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
convenis es dugui a terme pel Sr. alcalde.
l) Control del compliment de les condicions de les subvencions que s’atorguin en matèria
de Recursos i Sostenibilitat (inclou Aigua i Energia), tant en els casos en què siguin
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atorgades per la Junta de Govern Local com pel mateix tinent d’Alcaldia de Recursos i
Sostenibilitat, i adopció de les mesures pertinents (reintegraments inclosos).
Totes les decisions que afectin terceres persones o l'organització i gestió general d'un servei es
prendran per Resolució d'Alcaldia, a través del tinent d'Alcaldia delegat, amb fe pública de la
secretària, acompanyada, si escau, per informe del cap o la cap d'unitat. Tota la resta de decisions
o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de treball.
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L’alcalde, sota la direcció i coordinació del qual el tinent d’Alcaldia actuarà, podrà revocar
aquesta delegació en qualsevol moment i sense perjudici de la seva possible modificació,
ampliació o reducció.
De tot açò es donarà compte al Ple.
Ho mana i signa el Sr. alcalde, a Maó-Mahón, dia 25 de juny de 2019, cosa que jo, com a
secretària interina, certific.
L'ALCALDE: Héctor Pons Riudavets
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons”
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN SERVEIS SOCIALS, GENT
GRAN I HABITATGE (RESIDÈNCIA GERIÀTRICA ASSISTIDA INCLOSA I
ATENCIÓ COMUNITÀRIA EXCLOSA)
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de
règim local, de 2 d’abril, arts. 43.5.a) i 44 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET, la delegació de competències de caire especial en Serveis Socials, Gent Gran i
Habitatge (RGA inclosa, i Atenció Comunitària exclosa) en els termes previstos a la Llei 7/85
RBRL i resta de normativa estatal i autonòmica que resulti d’aplicació, en el regidor SR.
ENRIC MAS MARTÍNEZ, conforme al detall següent:
a) La direcció, impulsió i inspecció dels serveis.
b) El desenvolupament de la gestió econòmica conforme el Pressupost aprovat:
-

-

Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions fins als 15.000,00 euros (import
IVA inclòs), corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 15.000,00 € (import IVA inclòs) en
les quals la disposició s’hagi realitzat per un altre òrgan.
L'autorització de les despeses i reconeixement d'obligacions corresponents a les
Transferències (Corrents i de Capital) inferiors a 1 any.
L'autorització de les despeses superiors a 15.000,00 euros (import IVA inclòs),
corresponents a les Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i Serveis, i
a Inversions.
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c) Concedir llicències i autoritzacions corresponents a les ordenances i normatives en
l'àmbit de la seva competència, llevat que lleis sectorials ho atribuesquin al Ple o siguin
competència de la Junta de Govern Local. Així com exigir el seu compliment, tot
ordenant instruir i sancionant les faltes o infraccions que s’hi preveuen que tenguin un
caràcter lleu, greu i molt greu.
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d) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.
e) Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d’
obres, de concessió de serveis, contractes mixtos i els contractes administratius especials,
quan el seu valor estimat (import sense incloure IVA) no superi els 15.000,00 €, incloses
les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi
la quantia assenyalada, en l’àmbit de les competències delegades.
f) Aprovar els contractes privats, quan el pressupost base de licitació (import IVA inclòs)
no superi els 15.000,00 €.
g) Aprovar les concessions i llicències sobre els béns municipals quan el seu pressupost
base de licitació (import IVA inclòs) no superi els 15.000,00 €, llevat de les vinculades a
ocupacions de via pública que seran autoritzades per la tinenta d’Alcaldia de Serveis
Generals i Hisenda.
h) Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació
i concessió, i estiguin previstos en el pressupost.
i) Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres parts, tals com recursos,
reclamacions, certificacions, al·legacions, etc., en l’àmbit de la competència delegada.
j) Atorgar subvencions per import de fins a 5.000,00 €, dins l’àmbit de la seva competència,
sense perjudici que la signatura del conveni en què es formalitzi la subvenció, si escau, es
dugui a terme pel Sr. alcalde.
k) Aprovar convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 5.000,00 €,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
convenis es dugui a terme pel Sr. alcalde.
l) Control del compliment de les condicions de les subvencions que s’atorguin en Serveis
Socials, Gent Gran i Habitatge (RGA inclosa i Atenció Comunitària exclosa), tant en els
casos en què siguin atorgades per la Junta de Govern Local com pel mateix regidor de
Serveis Socials, Gent Gran i Habitatge, i adopció de les mesures pertinents
(reintegraments inclosos).
Totes les decisions que afectin terceres persones o l'organització i gestió general d'un servei es
prendran per Resolució d'Alcaldia, a través del regidor delegat, amb fe pública de la secretària,
acompanyada, si escau, per informe del cap o la cap d'unitat. Tota la resta de decisions o acords
s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de treball.
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Així mateix, l’alcalde, sota la direcció, coordinació i supervisió (art. 43.4 ROF) de qui el regidor
actuarà, podrà revocar aquesta delegació en qualsevol moment i sense perjudici de la seva
possible modificació, ampliació o reducció.
De tot açò es donarà compte al Ple.
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Ho mana i signa el Sr. alcalde, a Maó-Mahón, dia 26 de juny de 2019, cosa que jo, com a
secretària interina, certific.
L'ALCALDE: Héctor Pons Riudavets
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons”
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN ZONES VERDES, JARDINS,
CAMINS I MOBILITAT
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de
règim local, de 2 d’abril, arts. 43.5.a) i 44 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET, la delegació de competències de caire especial en Zones Verdes, Jardins, Camins i
Mobilitat, en els termes previstos a la Llei 7/85 RBRL i resta de normativa estatal i autonòmica
que resulti d’aplicació, en el regidor SR. MANUEL LORA BUZÓN, conforme al detall
següent:
a) La direcció, impulsió i inspecció dels serveis.
b) El desenvolupament de la gestió econòmica conforme el Pressupost aprovat:
-

-

Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions fins als 15.000,00 euros (import
IVA inclòs), corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 15.000,00 € (import IVA inclòs) en
les quals la disposició s’hagi realitzat per un altre òrgan.
L'autorització de les despeses i reconeixement d'obligacions corresponents a les
Transferències (Corrents i de Capital) inferiors a 1 any.
L'autorització de les despeses superiors a 15.000,00 euros (import IVA inclòs),
corresponents a les Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i Serveis, i
a Inversions.

c) Concedir llicències i autoritzacions corresponents a les ordenances i normatives en
l'àmbit de la seva competència, llevat que lleis sectorials ho atribuesquin al Ple o siguin
competència de la Junta de Govern Local. Així com exigir el seu compliment, tot
ordenant instruir i sancionant les faltes o infraccions que s’hi preveuen que tenguin un
caràcter lleu, greu i molt greu.
d) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.
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e) Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d’obres,
de concessió de serveis, contractes mixtos i els contractes administratius especials, quan
el seu valor estimat (import sense incloure IVA) no superi els 15.000,00 €, incloses les de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi
la quantia assenyalada, en l’àmbit de les competències delegades.
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f) Aprovar els contractes privats, quan el pressupost base de licitació (import IVA inclòs)
no superi els 15.000,00 €.
g) Aprovar les concessions i llicències sobre els béns municipals quan el seu pressupost
base de licitació (import IVA inclòs) no superi els 15.000,00 €, llevat de les vinculades a
ocupacions de via pública que seran autoritzades per la tinenta d’Alcaldia de Cultura i
Medi Ambient.
h) Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació
i concessió, i estiguin previstos en el pressupost.
i) Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres parts, tals com recursos,
reclamacions, certificacions, al·legacions, etc., en l’àmbit de la competència delegada.
j) Atorgar subvencions per import de fins a 5.000,00 €, dins l’àmbit de la seva competència,
sense perjudici que la signatura del conveni en què es formalitzi la subvenció, si escau, es
dugui a terme pel Sr. alcalde.
k) Aprovar convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 5.000,00 €,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
convenis es dugui a terme pel Sr. alcalde.
l) Control del compliment de les condicions de les subvencions que s’atorguin en Zones
Verdes, Jardins, Camins i Mobilitat, tant en els casos en què siguin atorgades per la Junta
de Govern Local com pel mateix regidor de Zones Verdes, Jardins, Camins i Mobilitat, i
adopció de les mesures pertinents (reintegraments inclosos).
Totes les decisions que afectin terceres persones o l'organització i gestió general d'un servei es
prendran per Resolució d'Alcaldia, a través del regidor delegat, amb fe pública de la secretària,
acompanyada, si escau, per informe del cap o la cap d'unitat. Tota la resta de decisions o acords
s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de treball.
La tinenta d’Alcaldia de Cultura i Medi Ambient, conforme l’establert a l’article 43.4 del ROF,
tindrà la facultat de supervisar la seva actuació.
Així mateix, l’alcalde podrà revocar aquesta delegació en qualsevol moment i sense perjudici de
la seva possible modificació, ampliació o reducció.
De tot açò es donarà compte al Ple.
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Ho mana i signa el Sr. alcalde, a Maó-Mahón, dia 26 de juny de 2019, cosa que jo, com a
secretària interina, certific.
L'ALCALDE: Héctor Pons Riudavets
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons”

Identificador documento electrónico: ES:07032-2019-88E8246B-C07D-4294-912C-FCC93376498C Fecha:17/09/2019 12:36:39 Pag.:39/45
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Código Org.:07032 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validarDoc.aspx

DELEGACIÓ
DE
COMPETÈNCIES
D’ALCALDIA
EN
IGUALTAT,
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COOPERACIÓ
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de
règim local, de 2 d’abril, arts. 43.5.a) i 44 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET, la delegació de competències de caire especial en Igualat, Normalització lingüística,
Participació ciutadana i Cooperació, en els termes previstos a la Llei 7/85 RBRL i resta de
normativa estatal i autonòmica que resulti d’aplicació, en el regidor SR. GABRIEL PONS
PONS, conforme al detall següent:
a) La direcció, impulsió i inspecció dels serveis.
b) El desenvolupament de la gestió econòmica conforme el Pressupost aprovat:
-

-

Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions fins als 15.000,00 euros (import
IVA inclòs), corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 15.000,00 € (import IVA inclòs) en
les quals la disposició s’hagi realitzat per un altre òrgan.
L'autorització de les despeses i reconeixement d'obligacions corresponents a les
Transferències (Corrents i de Capital) inferiors a 1 any.
L'autorització de les despeses superiors a 15.000,00 euros (import IVA inclòs),
corresponents a les Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i Serveis, i
a Inversions.

c) Concedir llicències i autoritzacions corresponents a les ordenances i normatives en
l'àmbit de la seva competència, llevat que lleis sectorials ho atribuesquin al Ple o siguin
competència de la Junta de Govern Local. Així com exigir el seu compliment, tot
ordenant instruir i sancionant les faltes o infraccions que s’hi preveuen que tenguin un
caràcter lleu, greu i molt greu.
d) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.
e) Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d’obres,
de concessió de serveis, contractes mixtos i els contractes administratius especials, quan
el seu valor estimat (import sense incloure IVA) no superi els 15.000,00 €, incloses les de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi
la quantia assenyalada, en l’àmbit de les competències delegades.
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f) Aprovar els contractes privats, quan el pressupost base de licitació (import IVA inclòs)
no superi els 15.000,00 €.
g) Aprovar les concessions i llicències sobre els béns municipals quan el seu pressupost
base de licitació (import IVA inclòs) no superi els 15.000,00 €, llevat de les vinculades a
ocupacions de via pública, que seran autoritzades per la tinenta d’Alcaldia d’Educació i
Joventut.
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h) Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació
i concessió, i estiguin previstos en el pressupost.
i) Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres parts, tals com recursos,
reclamacions, certificacions, al·legacions, etc., en l’àmbit de la competència delegada.
j) Atorgar subvencions per import de fins a 5.000,00 €, dins l’àmbit de la seva competència,
sense perjudici que la signatura del conveni en què es formalitzi la subvenció, si escau, es
dugui a terme pel Sr. alcalde.
k) Aprovar convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 5.000,00 €,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
convenis es dugui a terme pel Sr. alcalde.
l) Control del compliment de les condicions de les subvencions que s’atorguin en Igualtat,
Normalització lingüística, Participació Ciutadana i Cooperació, tant en els casos en què
siguin atorgades per la Junta de Govern Local com pel mateix regidor d’Igualtat,
Normalització Lingüística, Participació Ciutadana i Cooperació, i adopció de les mesures
pertinents (reintegraments inclosos).
Totes les decisions que afectin terceres persones o l'organització i gestió general d'un servei es
prendran per Resolució d'Alcaldia, a través del regidor delegat, amb fe pública de la secretària,
acompanyada, si escau, per informe del cap o la cap d'unitat. Tota la resta de decisions o acords
s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de treball.
La tinenta d’Alcaldia d’Educació i Joventut, conforme l’establert a l’article 43.4 del ROF, tindrà
la facultat de supervisar la seva actuació.
Així mateix, l’alcalde podrà revocar aquesta delegació en qualsevol moment i sense perjudici de
la seva possible modificació, ampliació o reducció.
De tot açò es donarà compte al Ple.
Ho mana i signa el Sr. alcalde, a Maó-Mahón, dia 26 de juny de 2019, cosa que jo, com a
secretària interina, certific.
L'ALCALDE: Héctor Pons Riudavets
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LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons”
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN MICROCIUTAT (PARCS
INFANTILS, ENLLUMENAT I MANTENIMENT DE VIES PÚBLIQUES INCLOSOS)
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D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de
règim local, de 2 d’abril, arts. 43.5.a) i 44 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET, la delegació de competències de caire especial en Microciutat (Parcs infantils,
enllumenat i manteniment de vies públiques inclosos), en els termes previstos a la Llei 7/85
RBRL i resta de normativa estatal i autonòmica que resulti d’aplicació, en la regidora SRA.
CARME SEGUÍ PUNTAS, conforme al detall següent:
a) La direcció, impulsió i inspecció dels serveis.
b) El desenvolupament de la gestió econòmica conforme el Pressupost aprovat:
-

-

Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions fins als 15.000,00 euros (import
IVA inclòs), corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 15.000,00 € (import IVA inclòs) en
les quals la disposició s’hagi realitzat per un altre òrgan.
L'autorització de les despeses i reconeixement d'obligacions corresponents a les
Transferències (Corrents i de Capital) inferiors a 1 any.
L'autorització de les despeses superiors a 15.000,00 euros (import IVA inclòs),
corresponents a les Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i Serveis, i
a Inversions.

c) Concedir llicències i autoritzacions corresponents a les ordenances i normatives en
l'àmbit de la seva competència, llevat que lleis sectorials ho atribuesquin al Ple o siguin
competència de la Junta de Govern Local. Així com exigir el seu compliment, tot
ordenant instruir i sancionant les faltes o infraccions que s’hi preveuen que tenguin un
caràcter lleu, greu i molt greu.
d) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.
e) Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d’obres,
de concessió de serveis, contractes mixtos i els contractes administratius especials, quan
el seu valor estimat (import sense incloure IVA) no superi els 15.000,00 €, incloses les de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi
la quantia assenyalada, en l’àmbit de les competències delegades.
f) Aprovar els contractes privats, quan el pressupost base de licitació (import IVA inclòs)
no superi els 15.000,00 €.
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g) Aprovar les concessions i llicències sobre els béns municipals quan el seu pressupost
base de licitació (import IVA inclòs) no superi els 15.000,00 €, excepte les vinculades a
ocupacions de via pública que seran autoritzades per la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme,
Activitats i Obra Pública.
h) Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació
i concessió, i estiguin previstos en el pressupost.
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i) Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres parts, tals com recursos,
reclamacions, certificacions, al·legacions, etc., en l’àmbit de la competència delegada.
j) Atorgar subvencions per import de fins a 5.000,00 €, dins l’àmbit de la seva competència,
sense perjudici que la signatura del conveni en què es formalitzi la subvenció, si escau, es
dugui a terme pel Sr. alcalde.
k) Aprovar convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 5.000,00 €,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
convenis es dugui a terme pel Sr. alcalde.
l) Control del compliment de les condicions de les subvencions que s’atorguin en
Microciutat (inclou Parcs infantils, enllumenat i manteniment de vies públiques), tant en
els casos en què siguin atorgades per la Junta de Govern Local com per la mateixa
regidora de Microciutat, i adopció de les mesures pertinents (reintegraments inclosos).
Totes les decisions que afectin terceres persones o l'organització i gestió general d'un servei es
prendran per Resolució d'Alcaldia, a través de la regidora delegada, amb fe pública de la
secretària, acompanyada, si escau, per informe del cap o la cap d'unitat. Tota la resta de decisions
o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de treball.
La tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme, Activitats i Obra Pública, conforme l’establert a l’article
43.4 del ROF, tindrà la facultat de supervisar la seva actuació.
Així mateix, l’alcalde podrà revocar aquesta delegació en qualsevol moment i sense perjudici de
la seva possible modificació, ampliació o reducció.
De tot açò es donarà compte al Ple.
Ho mana i signa el Sr. alcalde, a Maó-Mahón, dia 26 de juny de 2019, cosa que jo, com a
secretària interina, certific.
L'ALCALDE: Héctor Pons Riudavets
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons”
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN ECONOMIA, COMERÇ I
TURISME (INCLOSOS MERCAT DEL CLAUSTRE, MERCAT DES PEIX I
AMBULANTS)
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D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de
règim local, de 2 d’abril, arts. 43.5.a) i 44 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET, la delegació de competències de caire especial en Economia, Comerç i Turisme
(inclosos Mercat del Claustre, Mercat des Peix i ambulants) en els termes previstos a la Llei 7/85
RBRL i resta de normativa estatal i autonòmica que resulti d’aplicació, en la regidora SRA.
CARME SEGUÍ PUNTAS, conforme al detall següent:
a) La direcció, impulsió i inspecció dels serveis.
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b) El desenvolupament de la gestió econòmica conforme el Pressupost aprovat:
-

-

Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions fins als 15.000,00 euros (import
IVA inclòs), corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 15.000,00 € (import IVA inclòs) en
les quals la disposició s’hagi realitzat per un altre òrgan.
L'autorització de les despeses i reconeixement d'obligacions corresponents a les
Transferències (Corrents i de Capital) inferiors a 1 any.
L'autorització de les despeses superiors a 15.000,00 euros (import IVA inclòs),
corresponents a les Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i Serveis, i
a Inversions.

c) Concedir llicències i autoritzacions corresponents a les ordenances i normatives en
l'àmbit de la seva competència, llevat que lleis sectorials ho atribuesquin al Ple o siguin
competència de la Junta de Govern Local. Així com exigir el seu compliment, tot
ordenant instruir i sancionant les faltes o infraccions que s’hi preveuen que tenguin un
caràcter lleu, greu i molt greu.
d) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.
e) Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d’obres,
de concessió de serveis, contractes mixtos i els contractes administratius especials, quan
el seu valor estimat (import sense incloure IVA) no superi els 15.000,00 €, incloses les de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi
la quantia assenyalada, en l’àmbit de les competències delegades.
f) Aprovar els contractes privats, quan el pressupost base de licitació (import IVA inclòs)
no superi els 15.000,00 €.
g) Aprovar les concessions i llicències sobre els béns municipals quan el seu pressupost
base de licitació (import IVA inclòs) no superi els 15.000,00 €, incloses les vinculades a
ocupacions de via pública o domini públic amb motiu de la col·locació de terrasses
d’establiments d’oferta complementària, expositors de mercaderies o similars, i quant al
Mercat del Claustre, Mercat des Peix i ambulants.
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h) Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació
i concessió, i estiguin previstos en el pressupost.
i) Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres parts, tals com recursos,
reclamacions, certificacions, al·legacions, etc., en l’àmbit de la competència delegada.
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j) Atorgar subvencions per import de fins a 5.000,00 €, dins l’àmbit de la seva competència,
sense perjudici que la signatura del conveni en què es formalitzi la subvenció, si escau, es
dugui a terme pel Sr. alcalde.
k) Aprovar convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 5.000,00 €,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
convenis es dugui a terme pel Sr. alcalde.
l) Control del compliment de les condicions de les subvencions que s’atorguin en
Economia, Comerç i Turisme (Mercat del Claustre, Mercat des Peix i ambulants
inclosos), tant en els casos en què siguin atorgades per la Junta de Govern Local com per
la mateixa regidora d’Economia, Comerç i Turisme, i adopció de les mesures pertinents
(reintegraments inclosos).
Totes les decisions que afectin terceres persones o l'organització i gestió general d'un servei es
prendran per Resolució d'Alcaldia, a través de la regidora delegada, amb fe pública de la
secretària, acompanyada, si escau, per informe del cap o la cap d'unitat. Tota la resta de decisions
o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de treball.
El tinent d’Alcaldia de Dinamització Econòmica i Festes, conforme l’establert a l’article 43.4 del
ROF, tindrà la facultat de supervisar la seva actuació.
Així mateix, l’alcalde podrà revocar aquesta delegació en qualsevol moment i sense perjudici de
la seva possible modificació, ampliació o reducció.
De tot açò es donarà compte al Ple.
Ho mana i signa el Sr. alcalde, a Maó-Mahón, dia 26 de juny de 2019, cosa que jo, com a
secretària interina, certific.
L'ALCALDE: Héctor Pons Riudavets
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons”
9. Donar compte d'escrit de Secretaria relatiu a delegació de funcions en comissions
informatives
La Sra. secretària dona compte al Ple, que en resta entemut, de l’escritu relatiu a la delegació de
funcions de secretària en comissions informatives, que es transcriu a continuació:

44
Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 31-07-19

PLE MUNICIPAL, DIA: 02 - 07 - 2019 N. SESSIÓ: 1A

Identificador documento electrónico: ES:07032-2019-88E8246B-C07D-4294-912C-FCC93376498C Fecha:17/09/2019 12:36:39 Pag.:45/45
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Código Org.:07032 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validarDoc.aspx

“A l’empara del que disposa l’article 119 del ROM i l’article 114 del ROF, DELEG la funció de
secretària de les comissions informatives permanents en el personal municipal següent:


Comissió Informativa de Serveis Generals, Hisenda i Dinamització econòmica: SRA.
ASSUMPTA PIRIS PASCUAL



Comissió Informativa d’Urbanisme i Ciutat: SRA. ESPERANÇA MARTÍNEZ VERA



Comissió Informativa de Serveis Socials, Cultura, Educació i Esports: SRA
PRÁXEDES PONS CARRETERO



Comissió Informativa de Medi Ambient, Recursos i Sostenibilitat: SRA. CAROLINA
CARDONA BORRÁS



Comissió Especial de Comptes: SRA. ASSUMPTA PIRIS PASCUAL

De tot açò es donarà compte al Ple.
Maó-Mahón, 28 de juny de 2019.
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons”
La intervenció del Sr. alcalde, iniciada a les 19 h, 27 m i 46 s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/345847152#t=2026s
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 19.34 hores del dia 02-07-2019,
de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
El vídeo que s’incorpora al present esborrany d’acta està signat, mitjançant certificat digital, per
l’alcalde, Sr. Héctor Pons Riudavets, i per la Sra. Mónica Mercadal Pons, secretària interina de
l’Ajuntament de Maó, i es troba allotjat, per a la seva comprovació de signatures, a:
https://drive.google.com/open?id=1srXrXYdHMKSw9zvnKsH5fwUsOtUwoibc
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo.
L’acta està signada electrònicament per mi, la secretària interina, que la certific, i per el Sr.
alcalde, que hi dona el vistiplau.
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