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TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
ART. 1. El municipi de Maó és una entitat bàsica de l'organització territorial de l'Estat i mitjà
immediat de participació ciutadana en els afers públics que institucionalitza i gestiona amb autonomia
els interessos propis de la seva col·lectivitat.
ART. 2. 1) El Govern i l'Administració municipal corresponen a l'Ajuntament, integrat per l'alcalde i
els regidors.
2) Són òrgans necessaris de l'Administració municipal: el Ple, la Comissió de Govern, l'alcalde i els
tinents d'alcalde.
3) Són òrgans complementaris dels anteriors: les comissions informatives, les especials, la resta
d'estructures territorials i de participació veïnal que, si és el cas, s'estableixin i la Junta de Portaveus.
ART. 3. En els termes previstos per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local (d'ara endavant LBRL), el present Reglament regula l'organització i el funcionament de
l'Ajuntament de Maó, així com els drets i deures dels membres de la Corporació, regulats en els
articles 20 al 33 del ROM.
ART. 4. El present Reglament s'adaptarà, en allò que sigui necessari, a la legislació bàsica de l'Estat,
que pot ser dictada a l'empara de l'art. 149.1, 18è, de la Constitució espanyola.
ART. 5. RELACIÓ DE FONTS. (S'ha d'adequar al veredicte de la sentència 214/1989, de 21 de
desembre, del Tribunal Constitucional):
1r. Legislació bàsica estatal.
2n. Legislació bàsica autonòmica de desenvolupament.
3r. Reglament Orgànic.
4t. Legislació estatal no bàsica.
ART. 6. La facultat d'interpretar aquest Reglament correspon, en últim extrem, al Ple de l'Ajuntament,
sense perjudici que les qüestions de pur tràmit siguin resoltes per l'alcalde, consultada la Junta de
Portaveus.
ART. 7. 1. D'acord amb l'article núm. 3, tant de la Constitució espanyola com de l'Estatut de les Illes
Balears, la llengua catalana és la pròpia d'aquest Ajuntament, i tindrà, juntament amb la castellana, el
caràcter d'idioma oficial. I tots tenen el dret de conèixer-la i d'utilitzar-la. No podrà ser discriminat
ningú per raó de l'idioma.
2. Sense perjudici de l'anterior, l'Ajuntament impulsarà adequadament la normalització i ús de la
llengua catalana.
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CAPÍTOL I
DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
SECCIÓ PRIMERA: DE L'ALCALDE
ART. 8. L'alcalde és el president de la Corporació i és elegit pels regidors o pels veïns en els termes
que estableixi la legislació electoral general.
ART. 9. Les competències que corresponen a l'alcalde són les fixades per la legislació general i
ostenta, en tot cas, les atribucions assenyalades en l'art. 21 LBRL, i en l'article 24 del RDL 781/86, de
18 d'abril.
ART. 10. L'alcalde pot delegar aquelles competències per a les quals no s'hagi establert la prohibició
de realitzar-les; aquesta prohibició abasta les següents atribucions:
- Dirigir el govern i l'Administració municipal.
- Convocar i presidir les sessions de Ple i de la Comissió de Govern.
- Dictar bans.
- Desenvolupar la comandància superior de tot el personal de la Corporació.
- Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència.
- Adoptar provisionalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics o
greu risc d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar compte immediat al Ple.
ART. 11. L'alcalde pot efectuar delegacions:
a) En la Comissió de Govern.
b) En els tinents d'alcalde.
c) En els membres de la Comissió de Govern que no siguin tinents d'alcalde.
d) En qualsevol regidor.
ART. 12. El concepte de delegació per a tasques específiques comporta:
a) Que es refereixi a una matèria concreta de l'activitat municipal.
b) Les facultats de la delegació consisteixen en inspeccionar i impulsar els serveis referits a la matèria
objecte de la delegació i en efectuar propostes.
c) El delegat actuarà sota la direcció i coordinació de l'Alcaldia o del tinent d'alcalde de l'àrea a què
estigui adscrita la matèria delegada.
ART. 13. Totes les delegacions a què es refereixen els articles anteriors siguin realitzades mitjançant
resolució o decret que s'inscriurà en el llibre corresponent i tindrà efectes des del dia següent, sense
perjudici de la seva comunicació al Ple, exposició al tauler d'anuncis o publicació en el BOCAIB i en
el Butlletí Municipal, si n'hi hagués.
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ART. 14. 1. L'alcalde pot renunciar al seu càrrec davant el Ple de la Corporació sense que açò dugui
aparellada necessàriament la renúncia al seu càrrec de regidor.
2. La renúncia de l'alcalde, una vegada acceptada pel Ple, comportarà necessàriament una nova elecció
d'alcalde en els termes establerts a la legislació electoral.

SECCIÓ SEGONA: DELS REGIDORS
ART. 15. 1. Els regidors són elegits mitjançant sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, en els
termes que estableixi la legislació electoral general.
2. Són funcions dels regidors:
a) Integrar el Ple, la Comissió de Govern i els òrgans complementaris que tenen per funció les
assenyalades en el present Reglament.
b) Desenvolupar les delegacions que els atribueixi l'alcalde.

SECCIÓ TERCERA: DELS TINENTS D'ALCALDE
ART. 16. 1. Els tinents d'alcalde són òrgans unipersonals d'inexcusable existència a l'Ajuntament. El
seu nombre no podrà excedir del nombre de membres que integren la Comissió de Govern.
2. Són funcions dels tinents d'alcalde.
a) Integrar la Comissió de Govern.
b) Substituir transitòriament l'alcalde per l'ordre del seu nomenament, en casos de vacant, absència o
malaltia i en aquells altres que l'Alcaldia ho consideri convenient, sempre que no es tracti de l'exercici
d'atribucions no delegables.
c) Desenvolupar les delegacions que expressament els atribueixi l'alcalde.
d) Desenvolupar la direcció i coordinació de l'àrea de la gestió municipal que els atribueixi l'Alcaldia
amb les tasques pròpies i sense perjudici de les delegacions específiques que pugui conferir l'Alcaldia
a determinats membres corporatius.
3. La suplència o substitució transitòria en els casos de vacant, absència o malaltia es produirà
automàticament. No obstant, sempre que açò sigui possible, l'Alcaldia dictarà una resolució expressa.

CAPÍTOL II
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DE L'ESTATUT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
SECCIÓ PRIMERA : DISPOSICIONS GENERALS
ART. 17. La determinació del nombre de membres de la Corporació, el procediment per a la seva
elecció i els supòsits d'inelegibilitat i incompatibilitat, es regula a la legislació electoral.
ART.18. 1. El regidor perdrà la seva condició de tal per les següents causes:
a) Per decisió judicial ferma que anul·li l'elecció o proclamació de regidor.
b) Per mort, pèrdua de nacionalitat necessària per desenvolupar el càrrec o incapacitació declarada per
decisió judicial ferma.
c) Per extinció del mandat.
d) Per renúncia davant el Ple de l'Ajuntament.
2. No resulta d'aplicació, per a la pèrdua del càrrec, ni la falta d'assistència a les sessions, ni la pèrdua
de veïnatge, ni el deixar de pertànyer al partit que va presentar la seva candidatura.
3. En tots els casos, el Ple de la Corporació se limitarà a prestar l'entemut a la renúncia i a dar compte
d'aquesta a la Junta Electoral corresponent, als efectes que es designi com a regidor el següent candidat
de la llista que correspongui.
ART. 19. 1. Els membres de la Corporació queden en situació de serveis especials en els següents
supòsits:
a) Quan siguin funcionaris de la pròpia Corporació per a la qual han estat elegits.
b) Quan siguin funcionaris de carrera d'altres administracions públiques i desenvolupin en la
Corporació per a la qual han estat elegits un càrrec retribuït i de dedicació exclusiva.
En ambdós supòsits, l'Ajuntament de Maó abonarà les cotitzacions de les mutualitats obligatòries
corresponents per a aquells funcionaris que deixin de prestar el servei que motivava la seva pertinença
a les mateixes, i s'estendrà a les quotes de classes passives.
2. Per al personal laboral regeixen idèntiques regles, d'acord amb el que preveu la seva legislació
específica.

SECCIÓ SEGONA : DELS DRETS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
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ART. 20. Els membres de la Corporació gaudeixen, una vegada prenguin possessió del seu càrrec,
dels honors, prerrogatives i distincions pròpies d'aquest que s'estableixin per la Llei de l'Estat o de la
Comunitat Autònoma balear, i estan obligats al compliment estricte dels deures i obligacions inherents
a aquell.
ART. 21. Els membres de la Corporació tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions del Ple; així
mateix, a les sessions de la Comissió de Govern i a les comissions informatives de què formen part.
ART.22. 1. Tots els membres de la Corporació tenen dret a obtenir tots els antecedents, dades i
informacions que figurin en poder dels serveis de la Corporació i que resultin precisos per al
desenvolupament de la seva funció, segons la Llei.
2. La informació o documentació que sigui de lliure accés per als ciutadans, la que correspongui als
assumptes que hagin de ser tractats per un òrgan col·legiat del qual formi part el membre de la
Corporació, així com les resolucions i acords adoptats per qualsevol òrgan municipal, no requerirà
autorització expressa per a la seva consulta per part dels membres de la Corporació.
3. Per tal de garantir l'agilitat i veracitat de la citada informació, així com per racionalitzar l'exercici de
l'esmentat dret, se seguiran les següents pautes:
a) La informació de lliure accés als ciutadans se sol·licitarà al cap d'unitat dipositari de la mateixa.
b) La consulta dels assumptes que hagin de ser tractats per òrgans col·legiats, a la Secretaria de l'òrgan
en qüestió.
c) Els acords i resolucions dels òrgans municipals, a la Secretaria General de la Corporació. Per a la
consulta dels Decrets de l'alcalde i tinent d'alcalde s'habiliten els mateixos dies que per a la consulta
dels expedients de la Comissió de Govern.
d) Els documents i expedients no podran sortir de les dependències municipals i la seva consulta es
realitzarà en el lloc on es trobin dipositats.
e) Es podran lliurar còpies d'aquells documents que el membre de la Corporació interessat sol·liciti; en
el cas de sol·licitar còpies de documentació voluminosa, el funcionari ho haurà de posar en
coneixement dels seus superiors, a fi de poder determinar el temps i forma per complir l'encàrrec.
4. Per sol·licitar l'accés a la informació que no formi part dels supòsits del punt 2, els membres de la
Corporació interessats hauran de presentar la seva petició per escrit davant la Secretaria General de la
Corporació.
5. La informació sol·licitada per escrit serà facilitada al sol·licitant a través de la Secretaria General o
tinent d'alcalde delegat, en el termini màxim de cinc dies hàbils de la petició; es considerarà positiu el
silenci administratiu.
6. Si per algun motiu no fos possible facilitar-la o fer-ho en el termini assenyalat, durant l'esmentat
període s'haurà de contestar i explicar les causes o raons que donin lloc a la impossibilitat.
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7. La denegació d'informació, que ha de ser expressa, motivada i fonamentada legalment, podrà ser
objecte de recursos davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
8. Els regidors vetlaran per evitar la divulgació de les informacions que se'ls faciliti per fer possible el
desenvolupament de la seva funció, especialment les que han de servir d'antecedent per a la presa de
decisions pendents d'adoptar, així com per evitar la reproducció de la documentació que els pugui ser
facilitada per al seu estudi.
9. Tota la documentació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que hagi de servir de base al debat i, si és el cas, votació - haurà d'estar a disposició dels regidors des del mateix dia de la convocatòria a
la Secretaria General de la Corporació, Secretaria de comissió o despatx habilitat a l'efecte.
10. Els membres de la Corporació que no formin part de la Comissió de Govern podran examinar els
expedients de la mateixa els dies hàbils anterior i posterior a la realització de la sessió.
11. Amb les convocatòries del Ple i de les comissions informatives es lliurarà a cada grup municipal
(portaveu) còpia dels dictàmens i propostes d'acord, dels informes preceptius que conformen cada
expedient i de les mocions, preguntes i suggeriments que figuren en l'ordre del dia.
ART. 23. 1. Els membres de la Corporació que desenvolupin el seu càrrec amb dedicació exclusiva,
entenent per tal la que és incompatible amb qualsevol altra activitat lucrativa, pública, percebran
retribucions i seran donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social; en el cas que l'activitat
lucrativa sigui privada, el Ple podrà declarar l'expressa incompatibilitat.
2. La retribució que percebin serà la que serveixi a efectes de cotització i les quotes d'aplicació seran
les generals que la Seguretat Socials té establertes.
ART. 24. 1. Els membres de la Corporació podran percebre indemnitzacions.
2. S'entén per indemnització la compensació econòmica que es reconeix als membres de la Corporació
per la intensitat de la dedicació a la gestió municipal encomanada o pel retall de les retribucions que en
la seva activitat ordinària pugui experimentar el membre corporatiu a causa de la seva dedicació a
l'activitat municipal.
3. La indemnització assenyalada en l'apartat anterior es podrà establir:
a) Pel Ple de la Corporació, que l'assignarà globalment a cada grup polític de l'Ajuntament
proporcionalment al nombre de regidors electes, o/i
b) Pel Ple de Corporació, que l'assignarà individualment a cada membre de la Corporació d'acord amb
criteris objectius.
ART. 25. 1. Les consignacions pressupostàries corresponents als conceptes citats en els dos articles
anteriors no superaran els màxims que es determinin amb caràcter general a la legislació específica.
2. Totes les percepcions estaran subjectes a les normes tributàries de caràcter general.
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ART. 26. Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva en aquesta condició
tindran garantida, durant el període del seu mandat, la perseverança en el centre o centres de treball
públics o privats en què estassin prestant serveis en el moment de la seva elecció, sense que puguin ser
traslladats o obligats a concursar en altres places vacants.
ART. 27. Els membres de la Corporació tenen dret a rebre els ciutadans que ho desitgin, així com a
convocar-los a l'edifici o dependència consistorial que els hagi estat designada, sempre que sigui per
tractar qüestions pròpies del seu càrrec.

SECCIÓ TERCERA
CORPORACIÓ

:

DELS

DEURES

DELS

MEMBRES

DE

LA

ART. 28. Els membres de la Corporació tindran el deure d'assistir a les sessions del Ple de la
Corporació i a les de les comissions de què formin part.
ART. 29. Els membres de la Corporació estan obligats a l'observança d'aquest Reglament i a respectar
l'ordre i la cortesia corporativa.
ART. 30. Els membres de la Corporació no podran invocar o fer ús de la seva condició de corporatius
per a l'exercici de qualsevol activitat mercantil, industrial o professional.
ART. 31. Els membres de la Corporació hauran d'observar en tot moment les normes sobre
incompatibilitats establertes a la Llei electoral, legislació específica o en aquest Reglament.
ART. 32. 1. Els membres de la Corporació estan subjectes a responsabilitat civil i penal pels actes i
omissions realitzades en l'exercici del seu càrrec. Les responsabilitats s'exigiran davant els tribunals de
justícia i es tramitaran pel procediment ordinari aplicable.
2. Són responsables dels acords els membres que els haguessin votat favorablement.
3. La Corporació local, mitjançant acord plenari, podrà exigir la responsabilitat dels seus membres
quan, per dol o culpa greu, hagin causat danys i perjudicis a la Corporació o a tercers, si aquests
haguessin estat indemnitzats per aquella.
ART. 33. 1. Els regidors estaran obligats, abans de la presa de possessió, a formular declaració dels
seus béns i de les activitats privades que els proporcionen o poden proporcionar ingressos econòmics.
Aquestes declaracions s'inscriuran en el Registre d'Interessos que s'instituirà en aquesta Corporació.

2. El citat Registre d'Interessos s'efectuarà sota la coordinació de la Secretaria General de la
Corporació; s'hi detallaran les modificacions que hi hagués durant el mandat corporatiu.
3. Per a l'accés a les dades contingudes en el Registre d'Interessos, serà precís acreditar la condició
legal d'interessat legítim directe, d'acord amb la legislació autonòmica o estatal aplicable.
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CAPÍTOL

III

DELS ÒRGANS COL·LEGIATS
SECCIÓ PRIMERA : DEL PLE
ART. 34. El Ple l'integren tots els regidors i és presidit per l'alcalde.
ART. 35. Les competències que corresponen al Ple de l'Ajuntament són les fixades per la legislació
general i ostenta, en tot cas, les atribucions assenyalades en l'article 22 del LBRL, i en l'art. 23 del
RDL 781/86, de 18 d'abril.
ART. 36. 1. El Ple de l'Ajuntament pot acordar la delegació de les següents competències a la
Comissió de Govern:
a) L'exercici de les accions administratives i judicials.
b) L'alienació del patrimoni, llevat que aquesta exigeixi quòrum especial.
c) La resta d'atribucions que li confereixin expressament les lleis.
2. La delegació es realitzarà mitjançant acord plenari i tindrà efectes des del dia següent a aquest.
3. D'igual forma es procedirà en cas de modificació en la delegació, bé ampliant-la o bé reduint-la.
ART. 36 BIS. Correspon al Ple l'elecció de l'Advocat dels Ciutadans, d'acord amb la disposició
transitòria corresponent.

SECCIÓ SEGONA: DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
ART. 37. 1. La Comissió de Govern la integren l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç
del seu nombre legal, nomenats i separats per aquell, que en darà compte en el primer Ple que es
realitzi.
2. Els portaveus de l'oposició, prèvia autorització de l'Alcaldia, podran assistir a les sessions amb veu,
però sense vot, per tractar temes puntuals d'interès.
ART. 38. 1. Correspon a la Comissió de Govern d'assistir l'alcalde en l'exercici de les seves
atribucions. A més, la Comissió de Govern tindrà aquelles competències que li delegui l'alcalde o el
Ple, així com les que es puguin reconèixer per la legislació general.
2. La delegació de competències a la Comissió de Govern es formalitzarà, si la realitza l'alcalde,
mitjançant decret, i, si la realitza el Ple, mitjançant acord adoptat per majoria simple.
13
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ART. 39. 1. El règim aplicable a l'exercici, per la Comissió de Govern, de les competències que li
hagin estat delegades serà el general de la delegació administrativa, llevat que en aquesta delegació es
disposés una altra cosa.
2. Les resolucions adoptades per la Comissió de Govern en l'exercici de competències delegades
tindran els mateixos efectes que si haguessin estat presos per l'òrgan que té la competència originària.
3. Així mateix, si en l'acord de la delegació no es disposés una altra cosa, tindrà competència per
revisar els acords presos per la delegació.

SECCIÓ TERCERA: DELS ÒRGANS COMPLEMENTARIS
ART. 40. 1. En virtut del que disposa l'article 20.2 LBRL, aquest Ajuntament, en ús de la seva potestat
d'autoorganització, es dotarà de les Comissions Informatives de caràcter permanent que consideri
adequades a cada moment. La seva creació serà competència del Ple.
2. La composició d'aquestes comissions respectarà el principi de representació proporcional respecte a
la composició política de la Corporació. El portaveu de cada grup comunicarà a l'alcalde, a efectes del
seu nomenament en el Ple, el nom dels representants d'aquella a les comissions.
3. L'alcalde o president de la Corporació és el president nat de totes elles; no obstant, la Presidència
efectiva la podrà delegar en qualsevol membre de la Corporació, a proposta de la pròpia comissió,
després de la corresponent elecció efectuada al seu si.
ART. 41. 1. La funció de les comissions informatives és la d'estudi, informe, preparació i consulta dels
assumptes que han de ser sotmesos a decisió del Ple.
2. Les mateixes funcions podran ser exercides a requeriment de l'alcalde o de la Comissió de Govern.
3. Així mateix, són funcions de les comissions informatives les de controlar les tasques i gestió de
l'àrea corresponent.
ART. 42. L'alcalde i el Ple podran designar comissions especials de caràcter transitori, a l'objecte que
entenguin l'estudi, informe o consulta d'assumptes concrets, els quals cessaran una vegada acabada la
seva tasca.
ART. 43. 1. Al si de cada una de les comissions informatives es podrà acordar la creació de grups de
treball per a l'estudi concret d'alguna matèria.
2. Els grups polítics podran substituir un o varis dels seus membres adscrits a una comissió per un altre
o altres del mateix grup, i donaran compte prèviament per escrit al Ple de la Corporació.

SECCIÓ QUARTA: DELS GRUPS POLÍTICS
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ART. 44. 1. Els membres de la Corporació municipal, a efectes de la seva actuació corporativa, es
constituiran en grups.
2. En cap cas no podran constituir grup separat els regidors pertanyents al mateix partit polític, ni
aquells que pertanyin a formacions polítiques que en les eleccions no hagin constituït opcions diferents
davant l'electorat.
ART. 45. Cap regidor no podrà formar part de més d'un grup municipal. Els qui causessin baixa en el
que inicialment s'haguessin integrat constituiran el Grup Mixt.
ART. 46. 1. En la mesura de les possibilitats funcionals de l'organització administrativa de l'entitat
local, els diferents grups polítics disposaran a la seu de la mateixa d'un despatx o local per reunir-se de
manera independent i rebre visites dels ciutadans, i el president o membre de la Corporació
responsable de l'Àrea de Règim Interior posarà a la seva disposició una infraestructura mínima de
mitjans materials i personals.
Els grups polítics podran fer ús de locals de la Corporació per realitzar reunions o sessions de treball
amb associacions per a la defensa dels interessos col·lectius, generals o sectorials de la població.
El president o el membre corporatiu responsable de l'Àrea de Règim Interior establiran el règim
concret d'utilització dels locals per part dels grups de la Corporació, tenint en compte la necessària
coordinació funcional i d'acord amb els nivells de representació política de cada un d'ells.
2. Així mateix, i en la forma prevista a l'art. 25 punt 3 del present Reglament, assignarà a cada grup
municipal una quantitat a càrrec del pressupost anual.
3. Tots els grups polítics tenen dret a rebre un tracte igual, sense cap tipus de discriminació.

SECCIÓ CINQUENA: DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
ART. 47. 1. La Junta de Portaveus estarà formada per un regidor de cada un dels grups municipals,
que serà designat pels respectius grups.
2. La seva funció serà tractar amb la Presidència tots els assumptes que facin referència a l'ordenació
de la Corporació.
3. Així mateix, podrà ser funció de la Junta de Portaveus el proposar al Ple de la Corporació aquelles
qüestions de caràcter institucional d'especial relleu.
4. S'hauran de reunir, com a mínim, quinzenalment.
ART. 48. Els portaveus dels grups municipals constitueixen la Junta de Portaveus, que es reunirà amb
la presidència de l'alcalde. Aquest la convocarà a iniciativa pròpia o a petició de la tercera part dels
membres de la Corporació.
ART. 49. 1. El Grup Mixt podrà establir un torn rotatori per al desenvolupament de la funció de
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portaveu.
2. Els portaveus o els seus suplents podran estar acompanyats per un membre del seu grup que no
tindrà dret a vot.
3. Les decisions de la Junta de Portaveus s'adoptaran sempre en funció del criteri del vot ponderat.
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CAPÍTOL I
DE LES SESSIONS
SECCIÓ PRIMERA: DE LES CLASSES DE SESSIONS DEL PLE
ART. 50. Les sessions del Ple de l'Ajuntament poden ser de tres tipus:
- Ordinàries.
- Extraordinàries.
- Extraordinàries de caràcter urgent.
ART. 51. 1. Són sessions ordinàries aquelles la periodicitat de les quals està preestablerta.
2. La periodicitat de les sessions ordinàries del Ple serà mensual; el mateix acordarà data i hora de
realització de les sessions.
3. Sense perjudici de l'apartat anterior, l'alcalde, consultada la Junta de Portaveus, podrà modificar
excepcionalment el dia i l'hora de la sessió ordinària i proposar la segona convocatòria per a les 48
hores següents, sempre que sigui dia hàbil.
4. La consulta a la Junta de Portaveus s'haurà de realitzar en el mateix termini que l'assenyalat per a la
convocatòria del Ple.
ART. 52. 1. Les sessions extraordinàries poden ser resolutòries o de control i fiscalització. Les
primeres són aquelles en les quals, prèvia deliberació i debat, s'adopten acords sobre matèries de
competència municipal.
Les segones són aquelles l'objecte de les quals és el control i fiscalització de la resta d'òrgans de
govern. Té aquest mateix caràcter d'extraordinària la sessió l'objecte de la qual sigui la moció de
censura de l'alcalde.
2. Les sessions extraordinàries es convoquen per l'alcalde amb tal caràcter a iniciativa pròpia o a
sol·licitud de la quarta part, almanco, del nombre legal de membres de la Corporació. Tal sol·licitud
s'haurà de fer per escrit i firmada pels regidors que la subscriguin, raonant i concretant el motiu o
motius de la convocatòria.
3. La realització de la sessió extraordinària a instància de membres de la Corporació no es podrà
demorar per més quinze dies des de la petició de la mateixa.
ART. 53. 1. Són sessions extraordinàries de caràcter urgent les convocades per l'alcalde quan la
urgència de l'assumpte o assumptes a tractar no permetin convocar la sessió extraordinària amb
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l'antelació mínima establerta en l'art. 54 d'aquest Reglament.
2. En aquest tipus de sessió s'ha d'incloure, com a primer punt de l'ordre del dia, el pronunciament del
Ple sobre la urgència. Si aquesta no resulta apreciada per majoria del mateix, s'aixecarà -acte seguit- la
sessió.

SECCIÓ SEGONA: DE LA CONVOCATÒRIA I L'ORDRE DEL DIA
ART. 54. L'alcalde convocarà per escrit els regidors, almanco, amb dos dies hàbils d'antelació, no
compresos el de la convocatòria i el de la sessió, llevat de les extraordinàries de caràcter urgent, la
convocatòria de les quals haurà de ser ratificada pel Ple.
ART. 55. L'ordre del dia serà fixat per l'alcalde, assistit pel secretari; podran assessorar-se en els
tinents d'alcalde i consultada la Junta de Portaveus.
ART. 56. L'estructura de l'ordre del dia a les sessions ordinàries serà la següent:
a) Aprovació de l'acta de la sessió anterior, si pertoca.
b) Ordre del dia, pròpiament dit, que constarà dels diferents expedients tramitats a les àrees que han de
ser sotmeses a Ple.
c) Mocions i proposicions.
d) Despatx oficial: en aquest punt, l'alcalde informarà el Ple de les resolucions preses que consideri
d'interès que conegui la Corporació o que precisi conèixer preceptivament. Així mateix, de les gestions
realitzades o a realitzar de major importància.
ART. 57. 1. A l'ordre del dia de les sessions ordinàries només es poden incloure els assumptes que
hagin estat prèviament dictaminats, informats o sotmesos a consulta de la comissió informativa que
correspongui.
A tal fi, si s'eleva al Ple la resolució d'un expedient, aquest ha d'estar conclòs i entregat a la Secretaria
de la Corporació amb una antelació de tres dies a la realització de la sessió.
2. Així mateix, en les sessions ordinàries es podran tractar assumptes inclosos en l'ordre del dia per
raons d'urgència, si bé en aquests casos no es podrà adoptar cap acord sense que el Ple, per majoria
absoluta, ratifiqui tal inclusió.
3. En les sessions extraordinàries no es podran tractar altres aspectes que els inclosos en l'ordre del dia,
ni existirà capítol relatiu a precs i preguntes.

SECCIÓ

TERCERA:

DEL

QUÒRUM

D'ASSISTÈNCIA

I

ADOPCIÓ
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D'ACORDS
ART. 58. 1. Per a la vàlida constitució del Ple es requereix l'assistència d'un terç del nombre legal de
membres.
2. Aquest quòrum s'haurà de mantenir durant tota la sessió. En tot cas, és necessària la presència del
president i el secretari de la Corporació o de qui legalment els substitueixin.
3. Quan fos necessària l'assistència d'un nombre especial de regidors, a efectes del quòrum de votació,
s'hauran de reiterar les convocatòries fins a aconseguir-ho.
ART. 59. L'absència d'un regidor de la Sala de Sessions requerirà la prèvia llicència del president i, si
s'efectua una vegada iniciada la deliberació d'un assumpte, equival -a efectes de la votació
corresponent- a que s'abstenen els membres de la Corporació que s'haguessin absentat de la Sala de
Sessions una vegada iniciada la deliberació d'un assumpte i no fossin presents en el moment de la
votació. En el supòsit que s'haguessin reintegrat a la Sala de Sessions abans de la votació podran, és
clar, prendre part a la mateixa.
ART. 60. 1. Els acords del Ple s'adopten, com a regla general, per majoria simple dels membres
presents.
2. Existeix majoria simple quan els vots afirmatius siguin més que els negatius.
3. Existeix majoria absoluta quan els vots afirmatius són més de la meitat del nombre legal de
membres de la Corporació; aquesta és exigible en aquells supòsits previstos a la llei.
4. Serà exigible el quòrum dels dos terços del nombre de fet de membres de la Corporació, i, en tot
cas, de la majoria absoluta, en aquelles matèries en què expressament es requereixi aquest quòrum
reforçat a la llei.

SECCIÓ QUARTA: PUBLICITAT DE LES SESSIONS I ACORDS
ART. 61. Les sessions del Ple seran públiques. No obstant, podran ser secrets el debat i la votació
d'aquells assumptes que puguin afectar el dret fonamental dels ciutadans a què es refereix l'art. 18.1 de
la Constitució Espanyola, quan així s'acordi per majoria absoluta, d'acord amb l'art. 70 de la Llei 7/85.
ART. 62. La Convocatòria i l'ordre del dia de les sessions del Ple s'inseriran en el Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i es remetran als mitjans de comunicació social locals.
ART. 63. 1. Els acords que adopti el Ple de l'Ajuntament, quan tinguin caràcter decisori, es publicaran
i notificaran en la forma prevista per la llei. Les ordenances, incloses les normes de plans urbanístics,
es publicaran al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i no entraran en vigor
fins que no s'hagi publicat completament el seu text i hagi transcorregut, si és el cas, el termini previst
a l'art. 65.2 de la LBRL. Idèntica regla és d'aplicació als Pressupostos, en els termes de l'art. 112.3 de la
LBRL. Així mateix, els acords d'especial interès es publicaran, íntegres o en extracte, en el Butlletí
d'Informació Municipal, si n'hi hagués.
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CAPÍTOL II
DELS

EXPEDIENTS

ART. 64. Tota la documentació dels afers inclosos en l'ordre del dia que hagi de servir de base al
debat (i, en tot cas, votació) haurà d'estar a disposició dels regidors des del mateix dia de convocatòria
a la Secretaria de la Corporació.
ART. 65. Els expedients han d'arribar a la sessió suficientment ultimats, és a dir, amb els informes
tècnico-econòmics i jurídics que precisin, la proposta de resolució i el dictamen de la corresponent
comissió informativa, en el seu cas.
ART. 66. Serà necessari informe jurídic del secretari, previ a la realització del Ple, i, en el seu cas, per
l'interventor (econòmic), per a l'adopció dels següents acords:
a) En tots aquells casos en què els sol·liciti el president de la Corporació o quan els sol·licitin un terç
dels regidors amb una antelació mínima de tres dies a la realització de la sessió en la qual s'hauria
d'adoptar l'acord.
b) Sempre que es tracti d'assumptes per als quals s'exigeixi quòrum especial.

CAPÍTOL

III

DE LA REALITZACIÓ DE LA SESSIÓ
SECCIÓ PRIMERA: DELS DEBATS
ART. 67. Les sessions començaran amb la pregunta del president respecte a si cap membre de la
Corporació ha de formular cap observació a l'acta o actes de sessions anteriors que s'haguessin
distribuït amb la convocatòria. Si no hi hagués observacions, es consideraran aprovades. Si n'hi
hagués, es debatran i decidiran les rectificacions que escaiguin.
ART. 68. 1. Tots els afers de l'ordre del dia han de ser sotmesos a la consideració del Ple, llevat que es
precisi un quòrum especial i no hi hagi nombre suficient de regidors; o per raó de temps, en haver de
finalitzar la sessió dins el mateix dia en què comença.
2. No obstant, els assumptes podran quedar sobre la taula a petició de qualsevol regidor d'un grup
polític; el Ple ho haurà d'aprovar per majoria simple.
21

ROM

Títol Segon

3. Els assumptes seran examinats d'acord amb l'ordre del dia, que podrà ser alterat per acord del Ple a
proposta del president o del portaveu d'un grup polític.
ART. 69. Si, llegida íntegrament o en extracte la proposta formulada per la comissió informativa o el
servei o àrea municipal corresponent, ningú no demanés la paraula, serà sotmesa directament a
votació.
ART. 70. Si es promou debat, les intervencions seran ordenades pel president, i se subjectaran, llevat
de casos excepcionals, que es determinaran una vegada escoltats els portaveus, a les següents regles:
a) Només es podrà fer ús de la paraula prèvia autorització del president.
b) La primera intervenció de cada grup en el debat de cada afer no excedirà de deu minuts.
c) Les següents intervencions de cada grup no excediran de cinc minuts.
d) El regidor o regidors que tenguin atribuïda la competència en la matèria a què es refereix l'assumpte
objecte de debat podran realitzar, en conjunt, una primera intervenció que no excedeixi de deu minuts.
Per contestar les intervencions d'altres grups podran optar per fer-ho després de cada un d'ells, sense
excedir -en aquest cas- cada contestació de cinc minuts, o podran agrupar-les una vegada produït cada
torn d'elles; en aquest cas la seva intervenció no excedirà de deu minuts.
e) Cap regidor no podrà ser interromput quan parli, excepte pel president, per cridar a la qüestió o a
l'ordre.
f) Qui es consideri al·ludit per una intervenció podrà sol·licitar del president que li concedeixi un torn
per al·lusions, que no podrà excedir de tres minuts. Després d'ell, l'autor de l'al·lusió podrà replicar
durant un màxim de dos minuts.
g) Tots els temps d'intervenció assenyalats, excepte el del torn d'al·lusions, podran ser utilitzats per un
sol representant del grup polític municipal o distribuïts entre dos o més d'ells, sense excedir en cap cas
els límits establerts per cada torn.
h) Els membres de la Corporació podran, en qualsevol moment del debat, demanar la paraula per
plantejar una qüestió d'ordre, invocant a l'efecte la norma l'aplicació de la qual reclama. El president
resoldrà el que escaigui, sense que per aquest motiu s'entauli cap debat.
ART. 71. Una vegada que hagin intervingut per dues vegades els grups polítics que ho hagin
sol·licitat, el president podrà declarar conclòs el debat i sotmetre l'assumpte a votació.
1. Amb caràcter extraordinari, en cas que dos grups municipals ho sol·licitessin, s'habilitarà un tercer
torn per a tots els grups, amb un temps màxim de tres minuts per intervenció.
ART. 72. 1. Si en els dictàmens de les comissions informatives consten vots particulars i si es
presenten esmenes a les propostes, seran sotmeses a debat i votació abans de la proposta a què es
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refereixin.
2. Les esmenes hauran de ser presentades per escrit, firmat per l'esmenant o esmenants, expressant
literalment el text que es proposa per substituir l'esmenat, abans d'iniciar la sessió que correspongui.
3. En el transcurs del debat i en funció de noves consideracions plantejades pel mateix, el president
admetrà a consideració esmenes in voce concretes que modifiquin la proposta.
ART. 73. Les entitats ciutadanes podran efectuar exposicions davant el Ple de la Corporació en la
forma que es determina en el Reglament Municipal de Participació Ciutadana.

SECCIÓ SEGONA: DE LES VOTACIONS
ART. 74. 1. Finalitzat el debat d'un assumpte, es procedirà a la seva votació. Abans de començar la
votació, l'alcalde plantejarà clarament i concisament els termes d'aquesta.
2. Una vegada iniciada la votació, no es podrà interrompre per cap motiu.
3. El vot dels regidors és personal i indelegable.
ART. 75. 1. El vot es pot emetre en sentit afirmatiu o negatiu, i els regidors es poden abstenir de votar.
2. Si de la votació resulta un empat, s'efectuarà una nova votació, i, si aquest persisteix, decidirà la
votació el vot de qualitat del president.
ART. 76. Les votacions seran:
a) Ordinàries: aquelles votacions que es realitzen quan aixequen la mà; en primer lloc, els qui
aproven la proposta; en segon lloc, els qui la desaproven; i, en tercer lloc, els qui s'abstenen.
b) Nominals: les que es verifiquin quan el secretari llegeix la llista de regidors perquè cada un, en ser
anomenat, digui "sí", "no" o "abstenció", segons els termes de votació.
c) Secretes: les que es realitzin quan cada regidor diposita una papereta en una urna o bossa, o
mitjançant bolles blanques, negres i vermelles, que expressessin respectivament el vot afirmatiu,
negatiu o l'abstenció.
ART. 77. 1. L'adopció d'acords es produeix mitjançant votació ordinària o secreta, llevat que el propi
Ple acordi, per a un cas concret, votació nominal a sol·licitud d'algun membre.
2. Cada regidor podrà instar el secretari perquè faci constar expressament a l'acta el sentit en què es va
emetre el vot, als efectes de la seva legitimació per a la impugnació dels acords que hagués votat en
contra.
ART. 78. 1. Verificada la seva votació, cada grup municipal podrà explicar el seu vot en un temps
màxim de dos minuts.
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2. No escaurà explicació de vot quan la votació hagi estat secret i quan els grups municipals haguessin
tingut oportunitat d'intervenir en el debat precedent.
3. En aquest últim supòsit, el grup municipal que hagués intervingut en el debat i, com a conseqüència
d'aquest, hagués canviat el sentit del seu vot, tindrà dret a explicar-lo.
ART. 79. 1. Sense perjudici de les causes d'incompatibilitat establerts per la LBRL, els membres de la
Corporació s'hauran d'abstenir de participar en la deliberació, votació, decisió, execució de qualsevol
afer, quan concorri alguna de les causes a què es refereix la legislació de Procediment administratiu i
Contractes de les administracions públiques.
2. L'actuació dels membres que concorrin en tals motius implicarà, quan hagi estat determinant, la
invalidesa dels actes en què hagin intervingut.
3. En aquests casos, l'interessat haurà d'abandonar la sala mentre es discuteixi i voti l'assumpte.

SECCIÓ TERCERA: DE LA DISCIPLINA I ORDRE
DINS LA CASA CONSISTORIAL
ART. 80. L'alcalde, en l'exercici de les seves atribucions de direcció del govern i administració
municipal, vetlarà pel manteniment de l'ordre a la Sala d'Actes de la Casa Consistorial i a totes les
seves dependències.
ART. 81. 1. Els regidors seran cridats a la qüestió sempre que estassin fora d'ella, ja per disgressions
estranyes al punt que es tracti, ja que per tornar sobre allò que estàs discutit o votat.
2. El president retirarà la paraula a l'orador al qual hagués de fer una tercera cridada a la qüestió en una
mateixa intervenció.
ART. 82. 1. Els regidors seran cridats a l'ordre pel president:
a) Quan profereixin paraules o conceptes ofensius a l'honor de l'Ajuntament o dels seus membres, de
les institucions de l'Estat, entitats locals o de qualsevol altra persona o entitat.
b) Quan, per interrupcions o de qualsevol altra forma, alterin l'ordre de les sessions.
c) Quan es pretengui fer ús de la paraula sense que li hagi estat concedida o una vegada que li hagi
estat retirada.
2. Després de tres cridades a l'ordre en la mateixa sessió, amb advertència a la segona de les
conseqüències d'una tercera cridada, el president podrà requerir el regidor perquè abandoni la sala;
adoptarà, si és el cas, les mesures que consideri oportunes.
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SECCIÓ QUARTA: DE LES MOCIONS
ART. 83. La presentació, tramitació i decisió sobre les mocions que es formulin pel regidors de
l'Ajuntament de Maó se subjectaran al que estableix la present secció.
ART. 84. 1. Es consideraran mocions les proposicions subscrites per un o més grups municipals o
membres de la Corporació, en les quals, després de l'exposició de la justificació que es consideri
oportuna, es pretén l'adopció d'un acord pel Ple.
2. Les mocions es plantejaran sempre per escrit i es presentaran a la Secretaria de l'Ajuntament (amb
una antelació mínima de tres dies a la sessió plenària).
ART. 85. Les mocions que es presentin es classificaran en un dels següents grups:
a) MOCIONS RESOLUTÒRIES: Aquelles que proposin l'adopció d'acords que, sigui pel seu
contingut, per implicar la realització d'una despesa, per representar l'assumpció de compromisos de
caràcter econòmic o per precisar la realització d'estudis o l'aportació d'antecedents, exigeixen una
prèvia tramitació i l'emissió d'informes per un o diversos serveis municipals.
b) MOCIONS DE TRÀMIT: Aquelles que es limiten a proposar l'acord d'iniciar o d'imprimir
urgència a unes actuacions sobre una matèria, i que, per tant, únicament impulsen una actuació
municipal iniciant o accelerant un expedient en el qual, després del seu tràmit, es proposarà la decisió
de correspongui.
c) MOCIONS FORMALS: Aquelles la proposta d'acord de la qual és de caràcter ideològic,
programàtic o protocol·lari per a l'adopció de la qual no és precisa cap tramitació prèvia.
ART. 86. L'Alcaldia, previ informe de Secretaria, decretarà la inclusió de cada moció en el grup
corresponent i disposarà, respecte a les resolutòries, el seu pas al servei competent per al seu tràmit en
funció de la proposta formulada i, respecte de les dels altres grups, la seva inclusió en la següent sessió
plenària; en darà compte a Junta de Portaveus.
ART. 87. Quan es pretengui sotmetre directament al Ple de l'Ajuntament una moció, per raó
d'urgència, l'autor de la mateixa disposarà de cinc minuts per justificar la urgència, sense entrar en el
fons de l'assumpte. Finalitzada la justificació, la Presidència, a petició d'algun regidor, concedirà un
torn de tres minuts per oposar-se a la urgència. Seguidament es procedirà a votar la declaració
d'urgència, i s'entrarà en l'estudi i deliberació de la moció si aquesta és favorable.
ART. 88. El debat i votació de les mocions urgents s'ajustarà al que estableix el capítol III del títol II
del present Reglament.

SECCIÓ CINQUENA: DELS PRECS I PREGUNTES
ART. 89. Es consideren precs les peticions formulades per un membre de la Corporació dirigides a
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l'alcalde, membre de la Corporació amb atribucions delegades o òrgan col·legiat perquè actuïn o
resolguin sobre determinat assumpte.
ART. 90. Es consideren preguntes les interrogacions formulades a l'alcalde o a qualque regidor que
requereixin informació sobre un fet o una situació, o si s'ha pres o s'ha de prendre alguna providència
en relació amb algun assumpte.
ART. 91. Els precs i les preguntes es podran formular en les sessions ordinàries dels òrgans
municipals col·legiats, després de despatxar els assumptes compresos en l'ordre del dia i els declarats
urgents.
ART. 92. Tant els precs com les preguntes s'hauran d'anunciar a la Presidència, per escrit, dues hores
abans de començar la sessió, amb expressió íntegra del text del prec o la pregunta.
ART. 93. La Presidència podrà rebutjar els precs i les preguntes que no es refereixin a assumptes de la
competència municipal, així com les que es formulen en exclusiu interès d'alguna persona
singularitzada. Igualment podrà reconduir a la seva vertadera naturalesa de prec o pregunta les que es
presentin inapropiadament com pregunta o precs.
ART. 94. Concedida la paraula al regidor que hagi de formular un prec o una pregunta, procedirà a
fer-ho; podrà precedir el text d'aquest amb una succinta exposició justificativa.
ART. 95. El membre de la Corporació al qual es dirigeixi el prec o la pregunta contestarà seguidament
en el mateix acte, si li és possible, o en la pròxima sessió ordinària, quan hagi reunit les dades precises
per informar degudament. Sense perjudici de fer-ho directament per escrit en el termini dels quatre
dies següents.
ART. 96. En el cas de les preguntes, hi podrà haver torn de rèplica i contrarèplica per espai màxim de
dos minuts per intervenció i intervinent. En el cas dels precs hi podrà haver rèplica en cas d'existir
intervenció per part de qui rep el suggeriment.

CAPÍTOL

IV

CONSTÀNCIA I EXECUCIÓ D'ACORDS
SECCIÓ PRIMERA : DE LES ACTES
ART. 97. De les sessions de Ple, el secretari, assistit pel funcionari que a l'efecte designi, prendrà les
notes necessàries per redactar l'acta, a la qual es consignarà:
a) Lloc de la reunió, amb expressió del nom del municipi i local en què es realitza.
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b) Dia, mes i any.
c) Hora de començament.
d) Nom i llinatges del president, dels regidors presents, dels absents que s'haguessin excusat i dels qui
faltin sense excusa.
e) Caràcter ordinari o extraordinari de la sessió.
f) Assistència del secretari o de qui faci les seves funcions i presència de l'interventor, quan es
produeixi.
g) Assumptes que s'examinin i part dispositiva dels acords que sobre els mateixos recaiguin.
h) Les votacions que es verifiquin i el seu resultat.
i) Opinions sintetitzades dels firmants de les propostes, proposicions, modificacions, esmenes, vots
particulars i dels portaveus dels grups polítics intervinents, quan així ho demanin els interessats.
j) Tots aquells incidents que es produeixin durant l'acte i que siguin dignes de ser ressenyats.
k) Hora en què l'alcalde aixeca la sessió.
ART. 98. 1. Les actes, una vegada aprovades i escrites en paper timbrat de l'Estat i diligenciades pel
secretari, seran enquadernades formant els corresponents llibres d'actes.
2. Estan obligats a signar l'acta de cada sessió l'alcalde i el secretari.
3. El Llibre d'Actes, instrument públic i solemne, ha d'estar foliat i enquadernat, legalitzat cada full
amb la rúbrica de l'alcalde i el segell de la Corporació, i expressarà a la seva primera pàgina,
mitjançant diligència d'obertura signada pel secretari, el nombre de folis i la data en què s'inicia la
transcripció d'acords.
ART. 99. També es podran confeccionar les actes per mitjans mecanogràfics, incorporant les
tècniques de mecanització i tractament de textos.

SECCIÓ SEGONA : EXECUCIÓ
ART. 100. Els actes i acords de les autoritats i Corporació municipal adoptats amb els requisits
necessaris són immediatament executius, llevat d'aquells casos en què una disposició legal estableixi el
contrari o quan se suspengui l'eficàcia d'acord amb la llei.
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ART. 101. 1. Contra els actes i acords de l'Ajuntament de Maó que posin fi a la via administrativa, els
interessats podran exercir les accions pertinents davant la jurisdicció competent, sense perjudici de la
presentació dels recursos que resultin escaients.
2. Posen fi a la via administrativa les resolucions del següents òrgans o autoritats.
a) Les del Ple, l'alcalde, la Comissió de Govern, llevat dels casos excepcionals en què una llei sectorial
requereixi l'aprovació ulterior de l'Administració de l'Estat, de la Comunitat Autònoma balear, o quan
escaigui recurs davant aquestes en els supòsits de l'art. 27.2 de LBRL.
b) Les autoritats i òrgans inferiors en els casos que resolguin per delegació de l'alcalde o d'altre òrgan
les resolucions del qual posin fi a la via administrativa.
c) Les de qualsevol altre òrgan o autoritat quan així ho estableixi una disposició legal.

CAPÍTOL V
DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE
CONTROL I FISCALITZACIÓ
SECCIÓ PRIMERA: DE LES SESSIONS DE CONTROL
ART. 102. 1. Sense perjudici del règim de sessions que per al Ple dissenya l'article 46 de la LBRL i
aquest Reglament concreta, aquest Ajuntament podrà realitzar sessions extraordinàries l'objecte de les
quals sigui el control i la fiscalització dels òrgans de govern, en compliment de l'atribució que al Ple li
confereix l'art. 22.2 a) LBRL.
2. Serà d'aplicació a aquestes sessions tot el que disposa el present capítol.
ART. 103. El control i fiscalització del Ple s'exercirà a través dels següents mitjans:
a) Requeriment de presència i informació a membres i òrgans de la Corporació, i
b) Moció de censura.
ART. 104. 1. El Ple de l'Ajuntament, a proposta de l'alcalde o mitjançant sol·licitud d'un quart,
almanco, del nombre legal de membres o dos grups polítics, podrà demanar la presència de qualsevol
membre o òrgan de la Corporació, a l'objecte d'informar sobre matèria que pertanyi a la seva línia
funcional de gestió.
2. La matèria o assumpte sobre el qual el membre o òrgan de la Corporació està obligat a informar li
serà comunicat per escrit amb una antelació mínima de cinc dies hàbils a la realització de la sessió.
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ART. 105. Després de l'exposició oral del membre corresponent, podran intervenir els portaveus dels
grups municipals per un temps màxim de deu minuts, amb l'objecte de formular preguntes, fixar
posicions o fer observacions a les quals es contestarà sense ulterior debat ni votació.
ART. 106. 1. L'alcalde, en casos excepcionals, podrà -a sol·licitud de la Junta de Portaveus- obrir un
torn perquè els regidors puguin formular concisament preguntes o demanar aclariments sobre la
informació facilitada.
2. L'alcalde fixarà, a tal efecte, el nombre i temps màxim de les intervencions.

SECCIÓ SEGONA : DE LA MOCIÓ DE CENSURA
ART. 107. 1. La Moció de censura a l'alcalde haurà de ser subscrita almanco per la tercera part del
nombre legal de membres de la Corporació i serà debatuda en sessió extraordinària.
2. La Moció haurà d'incloure el nom del candidat proposat com alcalde, que quedarà proclamat com a
tal si la moció prospera.
3. La Moció de censura prosperarà si vota a favor d'aquesta la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació.
4. La votació serà nominal.
ART. 108. 1. En el desenvolupament de la sessió intervindrà, en primer lloc, el portaveu del grup
polític, o, si és el cas, regidor que hagi subscrit la Moció de censura, el qual exposarà el fonament i
motius de la seva presentació.
2. A continuació podran intervenir la resta dels portaveus o, si és el cas, regidors, que exposaran,
durant un període no superior a 15 minuts, les raons de la seva presa de postura.
3. El debat es tancarà amb el torn del censurat.
4. No hi haurà possibilitat, després d'aquest torn, de realitzar cap debat, i es procedirà d'immediat a la
votació.
ART. 109. 1. Cap regidor individual, ni grup polític de la Corporació, no poden subscriure, durant el
seu mandat, més d'una Moció de censura.
2. Als efectes de la Moció de censura, tots els membres de la Corporació poden ser candidats a alcalde.
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CAPÍTOL I
DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
SECCIÓ PRIMERA : DEL RÈGIM DE SESSIONS
ART. 110. 1. Les sessions de la Comissió de Govern podran ser:
a) Ordinàries deliberants d'assistència a l'alcalde.
b) Ordinàries resolutòries d'assumptes de la seva competència.
c) Extraordinàries.
d) Extraordinàries d'urgència.
2. Sense perjudici del que estableix l'apartat anterior, l'alcalde es podrà assessorar a la Comissió de
Govern en matèria de la seva competència, qualsevol que sigui el tipus de sessió.
3. Les sessions extraordinàries seran convocades per l'alcalde o a petició d'un terç del nombre legal de
membres.
ART. 111. 1. La Comissió de Govern establirà el règim de sessions ordinàries de periodicitat
preestablerta a proposta de l'alcalde en la següent sessió a l'aprovació del present Reglament pel Ple.
2. El citat règim de sessions podrà ser modificat per la pròpia Comissió de Govern durant el mandat
corporatiu.
3. Del règim de sessions es darà compte al Ple i s'inserirà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
ART. 112. 1. La fixació de l'ordre del dia i la convocatòria de les sessions de la Comissió de Govern
correspon a l'alcalde; ho haurà de notificar als seus membres i als grups municipals amb una antelació
mínima de dos dies hàbils.
2. En cas d'urgència, es podrà convocar la Comissió de Govern sense els requisits anteriors, i s'haurà
de ratificar aquesta urgència per majoria absoluta dels seus membres.
3. En qualsevol cas, quedarà vàlidament constituïda la Comissió de Govern, quan es trobin reunits tots
els membres i ho acordin per unanimitat.
4. L'alcalde podrà variar la periodicitat de la convocatòria en períodes vacacionals.
ART. 113. 1. Són sessions deliberants les que es convoquen amb l'únic propòsit de debatre un o
diversos temes sense que es pugui prendre, en cap cas, resolució de valor jurídic. A aquestes reunions
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assistirà el secretari de la Corporació quan així ho decideixi l'alcalde.
2. Són sessions resolutives les que es convoquen a efectes tant de debat com de resolució dels punts de
l'ordre del dia i les que es consideren urgents. A aquestes reunions haurà d'assistir necessàriament el
secretari de la Corporació.
ART. 114. 1. Les sessions de la Comissió de Govern no seran públiques, però s'hauran de donar als
acords que s'hi adoptin els tràmits generals de publicitat i certificació a les administracions estatal i
autonòmica.
2. Així mateix, es facilitarà a tots els regidors de la Corporació còpia exacta de l'acta de la sessió, a
efectes que puguin exercir el seu dret d'informació i, si és el cas, d'impugnació.
3. En les sessions de la Comissió de Govern es podrà requerir la presència de regidors, personal al
servei del municipi o veïns, amb el fi que informin la Comissió en els afers sotmesos a la seva
deliberació.

SECCIÓ SEGONA : CONSTÀNCIA I EXECUCIÓ
ART. 115. Les actes de les sessions resolutives de la Comissió de Govern es transcriuran i convocaran
amb separació dels suports documentals destinats a recollir les del Ple, però amb les mateixes
garanties.
ART. 116. En el que no preveu aquest capítol seran aplicables al funcionament de la Comissió de
Govern les normes generals per a les sessions del Ple, en allò que resultin d'aplicació.

CAPÍTOL II
DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I ESPECIALS
SECCIÓ PRIMERA : RÈGIM DE SESSIONS
ART. 117. Les comissions informatives i especials ajustaran el seu funcionament al que s'estableix en
el present capítol i supletòriament -en allò que els sigui aplicable- a les normes que regulin les sessions
del Ple, sense perjudici que cada comissió estableixi normes complementàries de funcionament.
ART. 118. 1. La fixació de l'ordre del dia i la convocatòria correspon al president de la comissió;
s'haurà de notificar els seus membres amb una antelació de dos dies. Quan la Presidència no recaigui
en el tinent d'alcalde de l'àrea, el president de la comissió haurà de realitzar la convocatòria i l'ordre del
dia prèvia consulta amb el tinent d'alcalde de l'àrea concreta.
2. Quan ho sol·liciti un quart dels membres de la comissió, el president haurà de convocar sessió,
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sense que es pugui retardar la seva realització més de set dies.
ART. 119. 1. Les comissions informatives i especials quedaran vàlidament constituïdes, encara que no
s'haguessin complert els requisits de la convocatòria, quan es trobin reunits tots els membres i així ho
acordin per unanimitat.
2. Complerts els requisits de convocatòria, les comissions es constitueixen vàlidament amb
l'assistència d'un terç dels membres que les integren, que en cap cas no podrà ser inferior a tres. És
necessària la presència del president i secretari o de qui legalment els substitueixin.
ART. 120. 1. Cap comissió no haurà de deliberar sobre assumptes de la competència d'una altra, ni
podrà adoptar resolucions executives. No obstant, es podran convocar reunions de dues o més
comissions o de grups de treball, per tractar d'afers comuns.
2. Les decisions de les comissions informatives revertiran la forma de dictamen, el qual haurà de
contenir proposta d'acord a l'òrgan competent per aprovar-los. El dictamen es podrà limitar a mostrar
la seva conformitat amb la proposta de l'acord que figuri en l'expedient.
3. Els dictàmens s'adoptaran per majoria simple dels membres presents; dirimirà els empats el vot de
qualitat del president.
ART. 121. De les sessions de comissions informatives i especials, el secretari de la mateixa prendrà
les notes necessàries per redactar l'acta, en què es consignarà:
a) Lloc de reunió, amb expressió del nom del municipi i local on es realitza.
b) Dia, mes i any.
c) Hora de començament.
d) Nom i llinatges del president, dels regidors presents, dels absents que s'haguessin excusat i dels que
faltin sense excusa.
e) Caràcter ordinari o extraordinari de la sessió
f) Assistència del secretari o de qui faci les seves funcions i presència de l'interventor, quan es
produeixi.
g) Assumptes que s'examinin i part dispositiva dels acords que sobre els mateixos recaiguin.
h) Les votacions que es verifiquin i el seu resultat.
i) Opinions sintetitzades dels firmants de les propostes, proposicions, modificacions, esmenes, vots
particulars i dels portaveus dels grups polítics intervinents, quan així ho demanin els interessats.
j) Els incidents que es produeixin durant l'acte i que siguin dignes de ser ressenyats.
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k) Hora en què l'alcalde aixeca la sessió.
ART. 122. 1. El president de la Comissió podrà requerir l'assistència a les sessions de qualsevol
regidor o personal al servei de la Corporació o entitats ciutadanes o veïns, amb caràcter esporàdic.
2. Els qui no siguin membres de la Comissió podran assistir a les sessions d'altres comissions, amb veu
però sense vot.

SECCIÓ SEGONA : DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
ART. 123. 1. La Comissió Especial de Comptes té per objecte supervisar tots els comptes anuals
municipals, i emetre informe preceptiu sobre aquests.
2. Compet a la Comissió Especial de Comptes l'examen, estudi i informe dels comptes següents:
a) Liquidació del Pressupost.
b) General de Pressuposts.
c) D'administració del patrimoni.
d) De valors independents i auxiliars del Pressupost.
e) De recaptació.
ART. 124. 1. L'examen dels comptes s'ajustarà al procediment establert a l'art. 193 de la Llei 39/88.
2. Els comptes municipals estaran sotmesos anualment a una auditoria externa.
3. L'acord serà adoptat pel Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió d'Hisenda.

CAPÍTOL III
DELS ACTES DELS ÒRGANS UNIPERSONALS
ART. 125. Les resolucions de l'alcalde i dels tinents d'alcalde que no siguin de pur tràmit, tindran
constància documental que garanteixi la seva vigència i publicitat. Hauran de ser signats per l'autoritat
de la qual emanen i el secretari o personal que legalment el substitueixi, que donarà fe de la seva
autenticitat.
ART. 126. Quan s'hagin de dictar una sèrie d'actes administratius de la mateixa naturalesa, tals com
nomenaments, concessions, llicències, providències d'apremi, etc., es podran refondre en un únic
document.
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De la reforma del Reglament Orgànic
ART. 127. La reforma del Reglament Orgànic s'ajustarà al següent procediment:
1) La iniciativa de la reforma correspon a l'alcalde o a la tercera part dels regidors.
En aquest últim cas, després de la sol·licitud de la reforma, l'alcalde haurà de convocar el Ple en el
termini dels dos mesos següents.
2) La proposta de reforma requerirà, si és el cas, l'aprovació per majoria absoluta del Ple de
l'Ajuntament de Maó.
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Disposició

Disposició Derogatòria
1. Queden derogats, en allò que s'hi oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb les disposicions
d'aquest Reglament, tots els reglaments, ordenances, acords i resolucions de qualsevol rang de
l'Ajuntament de Maó.
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Disposicions Transitòries
1. Tots els òrgans municipals establerts per aquest Reglament s'entendran constituïts una vegada
produït el nomenament dels seus components.
2. Les comissions informatives que regula el present Reglament tindran la mateixa composició i
nomenaments de les comissions del ROM reformat, a raó de la següent correspondència:
- COMISSIÓ DE RÈGIM INTERIOR = COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS.
- COMISSIÓ D'HISENDA = COMISSIÓ D'HISENDA.
- COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES = COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
- COMISSIÓ DE SERVEIS TÈCNICS = COMISSIÓ D'URBANISME I MEDI AMBIENT.
- COMISSIÓ D'ACCIÓ SOCIAL I SANITAT = COMISSIÓ D'ACCIÓ SOCIAL, SANITAT I
SOLIDARITAT.
- COMISSIÓ D'ESPORTS = COMISSIÓ D'ESPORTS.
- COMISSIÓ DE CULTURA = COMISSIÓ DE CULTURA.
3. En el termini de sis mesos a comptar des de l'aprovació del present ROM o, com a màxim, abans del
30 de setembre de 1996, el Ple adoptarà l'Estatut de l'Advocat del Ciutadà, a proposta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals. Aquest Estatut haurà de definir les funcions i prerrogatives d'aquest
nou òrgan, que haurà de vetllar pel respecte i efectiu compliment dels drets dels ciutadans en les seves
relacions amb l'Administració municipal.
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Disposició Final
1. Aquest Reglament entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació íntegra en el BOCAIB,
d'acord amb l'article 65, punt 2, de la LBRL.
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Diligència
Per fer constar que el present Reglament Orgànic Municipal va ser aprovat definitivament pel Ple
de l'Ajuntament en sessió realitzada el dia 18 de juliol de 1986, i publicat al Butlletí Oficial de
Balears núm. 18.758, del 26-8-86.
Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 10 de maig de 1990, va aprovar
definitivament modificacions al Reglament Orgànic, publicades al BOCAIB núm. 70 del 9-6-90.
I que el Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 13 de juny de 1996, va aprovar
definitivament modificacions al Reglament Orgànic, que ja està actualment en vigor, per haver-se
publicat al BOCAIB núm. 79, del 25-6-96, i atès que s'establia la seva entrada en vigor al dia
següent de la seva publicació.

Maó, 28 de juny de 1996
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