PLE MUNICIPAL, DIA: 02 - 07 - 2015 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
========================
ACTA REUNIÓ PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
======================================
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA EL 02 - 07 - 2015
==========================================
Assistents
Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. José Simón Gornés Hachero
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Miguel Ángel Sicilia Carbonero
Sr. Mateo Francisco Ainsa Coll
Sr. Salvador Botella Mantolán
Sra. Elisa Mus Gil
Sra. Conxa Juanola Pons
Sra. Laia Obrador Pons
Sr. Jorge Vicente Tutzó Sans
Sr. Manuel María Lora Buzón
Sr. Gabriel Pons Pons
Sr. Rafael Muñoz Campos
Sr. Viçenç Tur Martí
Sra. María Dolores Antonio Florit
Sr. Carlos Montes Vivancos
Sra. María Auxiliadora Membrive Pons
Sr. Héctor Pons Riudavets
Sra. Isabel López Manchón
Sr. Andrés José Spitzer de Juan
Sra. Mónica Mercadal Pons

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
ARA MAÓ
ARA MAÓ
ARA MAÓ
ARA MAÓ
ARA MAÓ
ARA MAÓ
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
C.Me
(SECRETÀRIA)

Absents
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus
(excusa la seva absència)

PP

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó-Mahón, quan són les 19.00 hores
del dia 02-07-2015, sota la Presidència de la Sra.
Conxa Juanola Pons
es van reunir els senyors i senyores membres del Ple Municipal abans relacionats,
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assistits per la secretària interina de la corporació, que dóna fe de l'acte, amb l'objecte de
realitzar en primera convocatòria la sessió extraordinària abans indicada, sota el següent
ordre del dia:
1. ACTA ANTERIOR
S'inicia la sessió i la Presidència demana si algun membre del Ple té observacions a fer a
l'acta de la sessió anterior, realitzada el dia 13 de juny de 2.015.
No havent-hi cap rectificació, s'aprova l'acta anterior per unanimitat dels 20 membres
presents, dels 21 de la Corporació.

2. PERIODICITAT DE LES SESSIONS
La Sra. Secretària procedeix a la lectura de les propostes d’Alcaldia de data 23 de juny de
2015 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:
“CONXA JUANOLA PONS, alcaldessa-presidenta 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
PROPOSO AL PLE: Que els plens ordinaris es celebrin el quart dijous de cada mes, a les
19 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, avisant amb 15 dies
d’antelació.
Maó-Mahón, 23 de juny del 2015
L’Alcaldessa
Conxa Juanola Pons”

“CONXA JUANOLA PONS, alcaldessa-presidenta de l'Excm. Ajuntament de Maó-Mahón,
en compliment del que estableix l'art. 88 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, Municipal i
de Règim Local de les Illes Balears,
PROPOSO AL PLE: Que la Junta de Govern Local ordinària es celebri setmanalment.
Maó-Mahón, 23 de juny del 2015
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L’Alcaldessa
Conxa Juanola Pons”

“CONXA JUANOLA PONS, alcaldessa-presidenta de l'Excm. Ajuntament de Maó-Mahón,
en compliment del que estableix l'art. 89 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, Municipal i
de Règim Local de les Illes Balears,
PROPOSO AL PLE: Que totes les Comissions Informatives, excepte l’especial de
comptes, es celebrin mensualment.
Maó-Mahón, 23 de juny del 2015
L’Alcaldessa
Conxa Juanola Pons”

Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:
La Sra. Reynés abans d’ intervenir sol·licita a la Sra. Secretària quin serà el torn d’
intervenció dels portaveus.

La Sra. Secretària indica que tal i com s’ ha fet sempre en aquest Ajuntament el torn d’
intervencions dels portaveus estarà en funció dels vots obtinguts per cada partit polític, de
menys a més vots obtinguts, amb subjecció a les regles establertes al ROM i al ROF.

SRA REYNÉS DEL PP: Com a primera intervenció vull dir que votarem a favor d’ aquest
punt de l’ ordre del dia; també vull donar les gràcies tant als companys regidors d’ aquest
consistori , com als ciutadans presents a la sala, com a totes les persones que ens
acompanyen a través de l’ streaming; vull manifestar la nostra voluntat que aquest mandat
sigui profitós per a la ciutat de Maó i per als seus ciutadans; nosaltres exercirem la funció
d’oposició rigorosa i responsable cap a l’acció de govern donant suport a les qüestions
positives per a la ciutat i fent propostes també per millorar-la.
Posades les propostes d’alcaldia a votació, resulten aprovades per unanimitat dels 20
membres presents, dels 21 de la corporació

3. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
La Sra. Secretaria procedeix a la lectura de la proposta d’Alcaldia relativa a la creació i
composició de les comissions informatives permanents, que recollint les propostes
presentades pels Grups polítics municipals del PP (escrits amb reg. d’entrada 8551 de
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data 26.06.2015 i reg. d’entrada 8651 de data 30.06.2015), d’Ara Maó (escrit amb reg.
d’entrada 8630 de data 29.06.2015), del PSOE (escrit amb reg. d’entrada 8629 de data
29.06.2015) i C.Me (escrit amb reg. d’entrada 8549 de data 26.06.2015) resta del tenor
literal següent:
“CONXA JUANOLA PONS, alcaldessa-presidenta de l'Excm. Ajuntament de Maó-Mahón,
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 que es dotarà l’Ajuntament en exercici de
la seva potestat d’autoorganització,

PROPOSO AL PLE: La creació de les següents comissions informatives:
Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis Tècnics
Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda
Comissió Informativa de Serveis Socials, Educació i Esports
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Cultura i Festes
Comissió Especial de Comptes
I que aquestes estiguin formades, conforme a l’art. 125- b) del ROF, per 4 membres del
Grup Municipal del PP, 3 membres del Grup Municipal ARA MAÓ, 3 membres del Grup
Municipal del PSOE i 1 membre del Grup Municipal C.Me .
Així mateix, conforme les propostes presentades pels Grups Municipals del PP, ARA MAÓ,
PSOE i C.Me, la composició de les comissions informatives serà la següent:

COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I SERVEIS TÈCNICS
PRESIDENTA: SRA. CONXA JUANOLA PONS (ARA MAÓ)
VOCALS:
SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE (PP)
SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA (PP)
SR. MIGUEL ÁNGEL SICILIA CARBONERO (PP)
SR. MATEU AÍNSA COLL (PP)
SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS (ARA MAÓ)
SR. MANUEL LORA BUZÓN (ARA MAÓ)
SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT (PSOE)
SRA. ISABEL LÓPEZ MANCHÓN (PSOE)
SR. CARLOS MONTES VIVANCOS (PSOE)
SR. ANDRÉS JOSÉ SPITZER DE JUAN (C.Me)
SUPLENTS:
SR. SALVADOR BOTELLA MANTOLÁN (PP)
SR. SIMÓN GORNÉS HACHERO (PP)
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SRA. ELISA MUS GIL (PP)
SR. BERNARDINO GELABERT PETRUS (PP)
SR. JORDI TUTZÓ SANS (ARA MAÓ)
SR. GABRIEL PONS PONS (ARA MAÓ)
SRA. LAIA OBRADOR PONS (ARA MAÓ)
SR. VICENÇ TUR MARTÍ (PSOE)
SRA. MARIA MEMBRIVE PONS (PSOE)
SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS (PSOE)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I HISENDA
PRESIDENTA: SRA. CONXA JUANOLA PONS (ARA MAÓ)
VOCALS:
SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE (PP)
SR. SALVADOR BOTELLA MANTOLÁN (PP)
SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA (PP)
SRA. ELISA MUS GIL(PP)
SR. JORDI TUTZÓ SANS (ARA MAÓ)
SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS (ARA MAÓ)
SR. VICENÇ TUR MARTÍ (PSOE)
SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT(PSOE)
SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS (PSOE)
SR. ANDRÉS JOSÉ SPITZER DE JUAN (C.Me)
SUPLENTS:
SR. SIMÓN GORNÉS HACHERO (PP)
SR. BERNARDINO GELABERT PETRUS (PP)
SR. MIGUEL ÁNGEL SICILIA CARBONERO (PP)
SR. MATEU AINSA COLL (PP)
SRA. LAIA OBRADOR PONS (ARA MAÓ)
SR. MANUEL LORA BUZÓN (ARA MAÓ)
SR. GABRIEL PONS PONS (ARA MAÓ)
SR. CARLOS MONTES VIVANCOS (PSOE)
SRA. MARIA MEMBRIVE PONS (PSOE)
SRA. ISABEL LÓPEZ MANCHÓN (PSOE)
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIALS, EDUCACIÓ I ESPORTS
PRESIDENTA: SRA. CONXA JUANOLA PONS (ARA MAÓ)
VOCALS:
SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE (PP)
SR. MIGUEL ÁNGEL SICILIA CARBONERO (PP)
SR. BERNARDINO GELABERT PETRUS (PP)
SR. SIMÓN GORNÉS HACHERO (PP)
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SRA. LAIA OBRADOR PONS (ARA MAÓ)
SR. GABRIEL PONS PONS (ARA MAÓ)
SR. CARLOS MONTES VIVANCOS (PSOE)
SRA. MARIA MEMBRIVE PONS (PSOE)
SRA. ISABEL LÓPEZ MANCHÓN (PSOE)
SR. ANDRÉS JOSÉ SPITZER DE JUAN (C.Me)
SUPLENTS:
SR. SALVADOR BOTELLA MANTOLÁN (PP)
SR. MATEU AÍNSA COLL (PP)
SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA (PP)
SRA. ELISA MUS GIL (PP)
SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS(ARA MAÓ)
SR. MANUEL LORA BUZÓN (ARA MAÓ)
SR. JORDI TUTZÓ SANS (ARA MAÓ)
SR. VICENÇ TUR MARTÍ (PSOE)
SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT(PSOE)
SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS (PSOE)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, CULTURA I FESTES
PRESIDENTA: SRA. CONXA JUANOLA PONS (ARA MAÓ)
VOCALS:
SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE (PP)
SR. SIMÓN GORNÉS HACHERO (PP)
SRA. ELISA MUS GIL (PP)
SR. BERNARDINO GELABERT PETRUS (PP)
SR. JORDI TUTZÓ SANS (ARA MAÓ)
SR. GABRIEL PONS PONS (ARA MAÓ)
SR. VICENÇ TUR MARTÍ (PSOE)
SRA. MARIA MEMBRIVE PONS (PSOE)
SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS (PSOE)
SR. ANDRÉS JOSÉ SPITZER DE JUAN (C.Me)

SUPLENTS:
SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA (PP)
SR. MIGUEL ÁNGEL SICILIA CARBONERO (PP)
SR. SALVADOR BOTELLA MANTOLÁN (PP)
SR. MATEU AÍNSA COLL (PP)
SRA. LAIA OBRADOR PONS (ARA MAÓ)
SR. MANUEL LORA BUZÓN (ARA MAÓ)
SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS (ARA MAÓ)
SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT (PSOE)
SR. CARLOS MONTES VIVANCOS (PSOE)
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SRA. ISABEL LÓPEZ MANCHÓN (PSOE)
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
PRESIDENTA: SRA. CONXA JUANOLA PONS (ARA MAÓ)
VOCALS:
SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE (PP)
SR. SALVADOR BOTELLA MANTOLÁN (PP)
SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA (PP)
SRA. ELISA MUS GIL(PP)
SR. JORDI TUTZÓ SANS (ARA MAÓ)
SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS (ARA MAÓ)
SR. VICENÇ TUR MARTÍ (PSOE)
SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT(PSOE)
SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS (PSOE)
SR. ANDRÉS JOSÉ SPITZER DE JUAN (C.Me)
SUPLENTS:
SR. SIMÓN GORNÉS HACHERO (PP)
SR. BERNARDINO GELABERT PETRUS (PP)
SR. MIGUEL ÁNGEL SICILIA CARBONERO (PP)
SR. MATEU AINSA COLL (PP)
SRA. LAIA OBRADOR PONS (ARA MAÓ)
SR. MANUEL LORA BUZÓN (ARA MAÓ)
SR. GABRIEL PONS PONS (ARA MAÓ)
SR. CARLOS MONTES VIVANCOS (PSOE)
SRA. MARIA MEMBRIVE PONS (PSOE)
SRA. ISABEL LÓPEZ MANCHÓN (PSOE)
Maó-Mahón, 29 de juny del 2015
L’Alcaldessa: Conxa Juanola Pons”
La Sra. Secretària indica que, amb la finalitat de mantenir la composició proposada quant a
número de membres de les Comissions informatives, en cas que la Presidenta delegui les
funcions de Presidència en un vocal titular de la Comissió informativa, el primer suplent del
Grup polític municipal d’ ARA MAÓ passarà a ser membre de la Comissió informativa en
qualitat de vocal titular.
Obert el torn d’intervencions, no se’n van produir, llevat de la rectificació proposada per la
Sra. Reynés quant als membres del Grup Polític Municipal del Partit Popular que
integraran la Comissió informativa de Promoció Econòmica, Cultura i Festes, quant a la
proposta llegida per la Sra. secretària, i que ha estat incorporada.
Posada la proposta d’alcaldia a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 20 membres
7
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presents, dels 21 de la corporació.

4. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS
COL·LEGIATS.
La Sra. secretària procedeix a la lectura de la proposta d’alcaldia de data 29 de juny de
2015 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 PROPOSO AL PLE el
nomenament de representants de la corporació dels grups municipals PP, ARA MAÓ,
PSOE i C.Me en els òrgans col·legiats que a continuació es relacionen:

ÒRGANS
Consorci Penya-Segats
del Port de Maó

TITULARS
JUNTA RECTORA
- Sra. Dolores Antonio
Florit
- 1 vocalia compartida
entre el PP – C.Me de
forma rotatòria,
disposant-la durant el 1r.
any C.Me, i durant els 3
anys restants el PP.
Per part del PP assistirà la
Sra. Ana Lía Noval
García i per part de C.Me
el Sr. Andrés José Spitzer
de Juan

Patronat Fundació Teatre Sra. Águeda Reynés
Principal
Calvache
Sr. Mateu Aínsa Coll
Sr. Salvador Botella
Mantolán
Sra. Elisa Mus Gil
Sra. Laia Obrador Pons
Sr. Jordi Tutzó Sans
Sr. Vicenç Tur Martí
Sr. Carlos Montes
Vivancos
Sr. Andrés José Spitzer de
Juan
8
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Junta de Govern del
Consorci Socio-Sanitari
de Menorca

Sra. Laia Obrador Pons

Patronat Fundació
menorquina de l’òpera

Sra. Conxa Juanola Pons
(serà substituïda pel Sr.
Gabriel Pons Pons, quan
assumesqui les funcions
de Presidència)
Sr. Héctor Pons Riudavets
Sr. Salvador Botella
Mantolán
Sra. Laia Obrador Pons

Patronat Fundació per a
les persones amb
discapacitat de l’illa de
Menorca
Patronat Fundació ca
N’Oliver

Sr. Jordi Tutzó Sans
Sr. Héctor Pons Riudavets
Sr. Simón Gornés Hachero
Sr. Andrés José Spitzer de
Juan

Junta Rectora Consorci
Pavelló Esportiu
Multifuncional

Sr. Jordi Tutzó Sans
Sr. Carlos Montes
Vivancos

Sr. Gabriel Pons Pons

Sr. Manuel Lora
Buzón
Sra. Dolores Antonio
Florit

Maó-Mahón, 29 de juny del 2015
L’alcaldessa Conxa Juanola Pons”
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
El Sr. Spitzer indica que en el sí de la Junta de Portaveus es va acordar que la vocalia
compartida amb el Partit Popular a la Junta Rectora del Consorci Penya-Segats del Port
de Maó seria disposada durant el primer any per C.Me i durant els tres anys restants pel
PP; corrobora l’ indicat pel Sr. Spitzer la Sra. Alcaldessa, i, la Sra. Secretària, davant l’
absència de regles al respecte ho incorpora a la proposta de nomenament de
representants de la Corporació en els òrgans col·legiats.
SRA. REYNÉS DEL PP: Nosaltres en aquest punt ens abstindrem perquè com ja vaig
comentar en el sí de la Junta de portaveus no esteim d’acord en què el Grup Popular no
tengui presència permanent en el Consorci Penya-segats del Port de Maó durant els
quatre anys amb veu i vot, tot i que el Sr. Tur ens va dir que açò ja s’ havia fet d’ aquesta
manera en anteriors mandats, encara que el número de vots obtinguts no té res a veure
amb els que es van obtenir en mandats anteriors. Així i tot, vàrem acceptar compartir la
vocalia amb el Sr. Spitzer en la forma que ell ha comentat, i també vàrem decidir que l’ any
que no tinguem representació tindrem veu sense vot, igual que durant els tres anys en què
el Partit Popular tengui veu i vot el Sr. Spitzer només tindrà veu.
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SRA. ALCALDESSA: Aquesta fou la solució a la qual es va arribar per evitar que un dels
grups polítics d’ aquest Ajuntament no tingués representació en la Junta Rectora del
Consorci Penya-Segats del Port de Maó. Aquesta proposta es va consensuar i pensam
que satisfà a les dues parts.

La Sra. Secretària indica que els membres de la Junta Rectora del Consorci Penya-Segats
del Port de Maó, així com els de la Comissió informativa, venen determinats
estatutàriament, i que, per tant, ha de ser en el sí d’ aquests òrgans, on s’ acordi si hi
poden assistir altres càrrecs no membres dels mateixos amb veu i sense vot.
SRA. ALCALDESSA: Ho traslladarem on faci falta per poder formalitzar aquest acord.
Posada la proposta d’alcaldia a votació, resulta aprovada amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 13 (6 Ara Maó, 6 PSOE, i 1 C.Me)
ABSTENCIONS: 7 (PP)
Els Srs regidors accepten els càrrecs abans esmentats

5. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ ALCALDIA
La Sra. Secretària dóna compte al ple, que en resta entemut, de la constitució dels grups
polítics municipals del PP (escrit amb reg. d’entrada 8283 de data 19.06.2015), d’Ara Maó
(escrit amb reg. d’entrada 8284 de data 19.06.2015), del PSOE (escrit amb reg. d’entrada
8281 de data 19.06.2015) i de C.Me (escrit amb reg. d’entrada 8285 de data 19.06.2015),
amb la següent composició:
GRUP POLÍTIC PP.- Sra. Águeda Reynés Calvache, Sr. José Simón Gornés Hachero,
Sra. Ana Lía Noval García, Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus, Sr. Miguel Ángel Sicilia
Carbonero, Sr. Mateo Francisco Ainsa Coll, Sr. Salvador Botella Mantolán, Sra. Elisa Mus
Gil.
GRUP POLÍTIC ARA MAÓ.- Sra. Conxa Juanola Pons, Sra. Laia Obrador Pons, Sr. Jordi
Tutzó Sans, Sr. Manuel María Lora Buzón, Sr. Gabriel Pons Pons, Sr. Rafael Muñoz
Campos.
GRUP POLÍTIC PSOE.- Sr. Viçenç Tur Martí, Sra. Dolores Antonio Florit, Sr. Carlos
Montes Vivancos, Sra. María Auxiliadora Membrive Pons, Sr. Héctor Pons Riudavets, Sra.
Isabel López Manchón.
GRUP POLÍTIC C.Me.- Sr. Andrés José Spitzer de Juan
Seguidament la Sra. Secretària dóna compte al ple, que en resta per entemut, de tres
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decrets d’alcaldia de composició de la Junta de Portaveus, de composició de la Junta de
Govern Local i de nomenament de Tinents d’Alcalde, que es transcriuen a continuació:
Composició de la Junta de Portaveus

-

“Acceptant 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 s’expressa:
GRUP MUNICIPAL PP
TITULAR: Sra. Águeda Reynés Calvache
SUPLENTS: Sr. Simón Gornés Hachero
Sr. Salvador Botella Mantolán
GRUP MUNICIPAL ARA MAÓ
TITULAR:
Sr. Jordi Tutzó Sans
SUPLENTS: Sr. Rafael Muñoz Campos
Sra. Laia Obrador Pons

GRUP MUNICIPAL PSOE
TITULAR: Sr. Vicenç Tur Martí
SUPLENTS: Sra. Maria Membrive Pons
Sr. Héctor Pons Riudavets

GRUP POLÍTIC MUNICIPAL C.ME
TITULAR: Sr. Andrés José Spitzer de Juan
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó-Mahón, dia vint-i-tres de juny del dos mil
quinze, cosa que jo, com a secretària interina, certific
De tot açò es donarà compte al Ple
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons”

Constitució de la Junta de Govern Local
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“En compliment de l’art. 38 d) del ROF, en relació amb l’article 52 del mateix cos normatiu i
art. 37.1 del ROM

DECRET: Que quedi constituïda la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, de la
forma següent:
PRESIDENTA:
VOCALS:

SRA. CONXA JUANOLA PONS

SR. VICENÇ TUR MARTÍ
SRA. LAIA OBRADOR PONS
SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT
SR. JORDI TUTZÓ SANS
SR. CARLOS MONTES VIVANCOS
SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS
SRA. ISABEL LÓPEZ MANCHÓN

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, a 23 de juny del 2015
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons”

Nomenament de tinents d'Alcaldia

-

“Amb la finalitat de no interrompre el funcionament dels serveis municipals i de complir el
que estableix l’art. 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:
SR. VICENÇ TUR MARTI
SRA. LAIA OBRADOR PONS
SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT
SR. JORDI TUTZÓ SANS
SR .CARLOS MONTES VIVANCOS
SR.. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS

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

De tot açò es darà compte al Ple, sense perjudici de la seva possible modificació,
ampliació o reducció; tot açò a l’empara dels articles abans esmentats
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Maó-Mahón, a 23 de juny del 2015
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons”

6. RETRIBUCIONS ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
La Sra. Secretaria procedeix a la lectura de la proposta d’Alcaldia relativa a les retribucions
als membres de la corporació de data 23.06.2015, que és del tenor literal següent:
“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 art. 74 de la Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les
Illes Balears, PROPOSO 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:
ALCALDESSA -PRESIDENTA
TINENÇA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
TINENÇA D’ALCALDIA DE SERVEIS SOCIALS I ÀMBIT SOCIOEDUCATIU
TINENÇA D’ALCALDIA D’URBANISME, OBRA PÚBLICA I MOBILITAT

-

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, duplicant-se 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 D’ATENCIO COMUNITÀRIA, HABITATGE, IGUALTAT I RESIDÈNCIA
GERIÀTRICA ASSISTIDA :50% de la dedicació exclusiva de la T.A.
REGIDORIA DE CULTURA I FESTES: 50% de la dedicació exclusiva de la T.A.
REGIDORIA DE COMERÇ I TURISME : 50% de la dedicació exclusiva de la T.A.
REGIDORIA DE MICROCIUTAT, PARCS I JARDINS: 50% de la dedicació exclusiva de
la T.A.

-

-

13

PLE MUNICIPAL, DIA: 02 - 07 - 2015 N. SESSIÓ: 1A

Serà d’aplicació la normativa en matèria d’ 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, duplicant-se en els mesos de juny i desembre.
Les retribucions establertes en els apartats primer i segon anteriors es faran efectives a la
data de presa de possessió dels membres electes que ocupin aquests càrrecs, a no ser
que comuniquin el contrari al departament de Recursos humans d’aquest Ajuntament
indicant la data posterior d’efectivitat de les mateixes.
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 d’Alcalde i de Regidors 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
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 / mes ........................................................ 131,02 €
Per tant, el total a percebre per cada grup (373,35 + 131,02 x número de regidors), serà:
PP (8 regidors) ............................................................ 1.421,51 €
ARA MAO (6 regidors)............................................... 1.159,47 €
PSOE (6 regidors) ...................................................... 1.159,47 €
C.Me (1 Regidor)........................................................ 504,37 €

Maó-Mahón, 23 de juny del 2015
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L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons”
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SRA. ALCALDESSA: Per complir el nostre objectiu amb aquest nou escenari polític
nascut del pacte d’Ara Maó i del PSOE, que contempla la baixada d’un 10% de la despesa
derivada de les retribucions de l’equip de govern municipal, hem plantejat tota una sèrie de
mesures, que ha llegit la Sra. Secretària, i que passaré a resumir per tal que quedin ben
clares. El primer punt que plantegem, hem plantejat i ja hem dut a terme és l’eliminació de
les quatre contractacions de càrrecs de confiança previstes en els pressupostos; en
aquests moments n’hi havia tres en actiu i una en reserva, però totes quatre previstes en
els pressupostos; i aquestes funcions que fins ara es desenvolupaven per càrrecs de
confiança seran assumides pels mateixos regidors o per personal de la casa. El segon
punt és la reducció d’un 5% de la remuneració efectiva tant dels càrrecs en règim de
dedicació exclusiva com dels càrrecs en règim de dedicació parcial. El punt nombre tres és
la reducció d’un 5% de les assignacions per l’ assistència a la Junta de Govern i a la Junta
de Portaveus; i segueixen com estaven les assignacions per l’assistència a Plens i a
Comissions Informatives per respecte als regidors i regidores de l’oposició. Volem recordar
també públicament que només rebran assignacions per assistències els representants
polítics de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial. I el punt nombre
quatre és la reducció en un 5% de l’aportació quant a despeses de funcionament per als
diferents Grups polítics municipals. Amb aquestes quatre mesures l’estalvi total és d’un
16%, un 6% més del que inicialment ens havíem proposat; aquest és el resum de la
proposta de retribucions que proposem aprovar.
SR. SPITZER DE C.Me: Esteim molt d’acord amb l’eliminació dels càrrecs de confiança i
d’acord amb la baixada proposada; ens alegrem que la primera iniciativa sigui un retall de
les despeses.
SRA. REYNÉS DEL PP: La proposta de l’equip de govern ens sembla una proposta
sensata i coherent, segueix el camí que vàrem iniciar nosaltres en l’anterior mandat amb
les reduccions realitzades en el 2011 i en el 2012, cosa que no s’havia fet en anteriors
corporacions d’aquest Ajuntament governat pel Partit Socialista, PSM i EM-EU. No volem
fer demagògia i creiem que els càrrecs públics s’han de retribuir correcta i dignament, dins
de la legalitat i amb les limitacions que marca el Govern Central. Sí que incrementen les
dedicacions exclusives de 4,3 que tenia el nostre grup en el 2011 i 5 que tenia en el
2012, a 6 dedicacions exclusives ara en el 2015. Aquestes dedicacions s’han realitzat
atenent a les circumstàncies personals de cada un dels regidors en raó de la seva situació
personal: professors que no poden compatibilitzar l’activitat, empresaris que mantenen la
seva activitat professional o metges que assisteixen sense ser Tinents d’alcaldia a la Junta
de Govern com a forma d’arribar a una retribució correcta. No tenim res que objectar al
respecte, és un joc jurídic administratiu al qual nosaltres també ens vàrem afegir quan ens
va correspondre governar. Ara bé, no és cert que baixin el 10 % del cost anual de l’equip
de govern; jo crec que vostès comencen a incomplir les seves promeses, perquè no
només no redueixen els càrrecs sinó que tampoc redueixen les seves retribucions, perquè
el cost total no només de la corporació sinó de l’equip de govern, s’incrementa d’una forma
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notòria tant en xifres percentuals com en xifres absolutes. El cost anual de l’equip de
govern del 2011 al 2015 era de 342.841 euros, el cost anual de l’equip de govern en el
2015 és de 395.471 euros, i el cost anual de la corporació és de 425.867,54 euros, i aquí
hi inclouríem la partida de l’oposició i dels grups polítics i el total anual en el 2015 és de
494.240,58 euros; per tant, hi ha un increment anual de la corporació de 68.373 euros i
açò és un 16,05%. Altra cosa és el cost anual dels càrrecs de confiança, al qual es referia
la Sra. Alcaldessa, i açò haurem de veure què suposa a les arques municipals perquè
segurament contractaran qualque tipus d’empresa externa per dur la comunicació, o si
aquestes funcions que feien els càrrecs de confiança les fan ara el personal de la casa,
aquest s’haurà de retribuir d’alguna manera, la qual cosa afectaria al capítol I. Per tant, ja
ho veurem, vostès ara no plantegen açò, però nosaltres hi estarem damunt, i esperem
que, de veritat, aquestes promeses que vostès van fer quan estaven en campanya siguin
una realitat. L’Alcaldessa també intenta maquillar aquesta situació reduint el seu sou en
un 9,21%, però, així i tot, costa als ciutadans, i es bo que ho sàpiguen, 3.299,08 euros
mensuals, és a dir, 46.187,12 euros anuals. Igual que fa amb les retribucions de les
dedicacions exclusives amb una reducció d’un 5,22%. Per tant, tot açò queda molt enfora
del que vostès preveien en el Programa d’Acord o de Govern on rallaven de política
vocacional, no ocupacional, posar fi a la fixació de sous arbitrària o injustificada i evitar
l’abús en la creixent creació de càrrecs polítics no electes, entre altres mesures que
tanquin la transparència i l’eficiència econòmica. Vista la seva proposta caldrà convenir
que, o bé era pura retòrica electoral o populista, o que les anteriors assignacions que
aplicava l’anterior consistori aprovades, per cert, per unanimitat, eren correctes i
coherents, i, conseqüentment, res arbitràries o injustificades. Però com ja he indicat
anteriorment vostès han aprovat les mateixes d’acord amb les conveniències i necessitats
personals de cada un de vostès. Els costos s’incrementen també, i és just dir-ho, per la
major pluralitat en el consistori, hem passat de dos a quatre Grups municipals, el que
repercuteix en les assignacions de grup així com en les despeses per a Juntes de
Portaveus. Ara queda veure el rendiment, l’eficàcia i l’eficiència d’aquest cost, i els que
faran la valoració sobre aquesta qüestió no serem nosaltres sinó que seran els maonesos.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Nosaltres amb el Pacte de Govern amb el PSOE vàrem quedar
que faríem baixar la despesa en retribucions de l’equip de govern en un 10%, i segons els
nostres càlculs arribarem a un 16%. No sé com treuen els números a què vostès fan
referència, Sra. Reynés. Eliminem els càrrecs de confiança, reduïm les retribucions dels
càrrecs en règim de dedicació exclusiva i de dedicació parcial en un 5%, reduïm en un 5%
les assignacions per assistències a la Junta de Govern i a la Junta de Portaveus, i reduïm
alhora un 5% les assignacions per despeses per a grups polítics. Per tant, reduïm el que
podem reduir, i per no menyscabar la labor de l’ oposició no reduïm les partides
corresponents a assignacions per assistències a Ple o a Comissions informatives. És cert
que enlloc de cinc dedicacions exclusives que van tenir vostès cap al final de la seva
legislatura nosaltres passem a sis, i també ho és que quant a càrrecs de confiança,
vostès en tenien quatre en pressupost, i tres contractats, i nosaltres passem a zero, per
tant, els càrrecs electes haurem d’ assumir aquesta càrrega de feina. Com que tenim un
marge de la promesa nostra electoral d’estalvi real d’un 16% ja veurem si necessitem
alguna partida per augmentar l’efectivitat en segons quins camps, cosa que de moment
creiem que no passarà, però bé, el futur no el coneix ningú. I també és totalment cert que
passem de dos Grups polítics municipals a quatre, i, que, per tant, hi ha una sèrie de
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despeses que es dupliquen, cosa que no podem obviar; i tampoc podem oblidar que les
Comissions informatives passen de tenir vuit membres a onze membres. Creiem que les
mesures són justes; no hem criticat en cap moment que la seva actuació en aquest camp
durant l’anterior legislatura fos dolenta, al contrari, considerem que va ser correcta, i
nosaltres intentarem augmentar aquest efecte en aquesta legislatura.
SRA. REYNÉS DEL PP: Dir que jo rallava de partida d’ equip de govern i de corporació, no
rallava de la partida de càrrecs de confiança, i jo he dit que ja ho veurem igual que vostè,
Sr. Tutzó, així ho ha comentat; hi estarem damunt, i si hem de dir alguna cosa ho direm, i
sinó serà perfecta la baixada del 16%. Nosaltres quant a aquest punt farem una abstenció
positiva, com molt li agradava fer al Sr. Tur, i estarem atents a les properes modificacions
que l’ equip de govern pugui fer.
SRA. ALCALDESSA: Efectivament, s’ha de veure, es veurà i es demostrarà. Nosaltres no
tenim per costum maquillar res, ni tan sols les nostres cares; les nostres intencions són les
de complir el programa que hem presentat i l’acord que hem pres com a equip de govern,
no tenim cap intenció d’incomplir-lo. Dic que, efectivament, hi haurà personal de la casa
que tindrà alguna dedicació tal vegada més important que la que venia tenint, si així ho
desitja, per cobrir aquests càrrecs de confiança; pensem que és de justícia que el personal
laboral tengui una compensació per una major responsabilitat. Creiem que el fort d’aquest
Ajuntament i de les administracions en general és que la gent que hi fa feina faci feina a
gust i que es reconegui la seva feina, la qual cosa hem trobat bastant malmesa en
aquesta casa. Recordar que només el cost total dels quatre càrrecs de confiança
inicialment previstos era de 227.749,55 euros, encara que finalment un dels càrrecs de
confiança no es va cobrir enguany i aquest cost va passar a ser de 185.584 euros; açò són
molts de doblers i nosaltres pensem que açò fàcilment serà aprofitat encara que s’hagin de
contractar alguns serveis externs. És cert que s’ incrementa una dedicació exclusiva, però
es fa així a costa de disminuir quatre llocs de feina de càrrecs de confiança. Farem una
gestió el més austera possible perquè aquest és el nostre objectiu i perquè entra dins dels
nostres principis; també ho haurem de fer d’una manera bastant forçada perquè, en el cas
de les partides d’alcaldia, que són les que jo he pogut veure, perquè els meus companys
s’acaben d’incorporar, la majoria estan a zero. Per tant, haurem de ser austers tant si
volem com si no, i també revisarem moltíssima despesa que s’estava pagant i que, en
aquests moments, pensem que és innecessària;una cosa anirà destinada a l’altra cercant
la major efectivitat i equitat per a les persones que fan feina i per als representants.
Posada la proposta d’alcaldia a votació, resulta aprovada amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 12 (6 Ara Maó, 6 PSOE)
ABSTENCIONS: 8 (7 PP, 1 C.Me)

7. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES EN JUNTA DE GOVERN LOCAL, TINENTS D’ ALCALDIA I
REGIDORS.
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La Sra. Secretaria dóna 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, en els Tinents d’Alcaldia i Regidors, 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:
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 12.000,00
€
Transferències corrents i de capital inferiors a un any excepte subvencions
Inversions de més de 12.000,00 €

a)
-

-

Reconèixer les següents obligacions:
Compra de béns (no declarats de valor històric o artístic) i serveis de més de
12.000,00 €
Inversions de més de 12.000,00 €

b)
-

-

c)

Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de
serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats, quan
el seu import sigui superior a 12.000,00 € 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, 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 €, excepte els
acords d’adjudicació en els supòsits en els quals, per raó del termini legal, s’hagi d’a
djudicar abans de la celebració de la Junta de Govern Ordinària, que s’adjudicarà
per Decret d’Alcaldia, donant compte d’aquest a la següent sessió de Junta de
Govern.

d)

Aprovar les concessions i llicències sobre els béns municipals quan el seu valor sigui
superior als 12.000 € i no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni
l’import de 3.000.000,00 €.

e)

Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació i concessió, i estiguin prevists en el pressupost.
18

PLE MUNICIPAL, DIA: 02 - 07 - 2015 N. SESSIÓ: 1A

f)

Atorgar subvencions de més de 2.000,00 € 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.

g)

Aprovar Convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de més de 2.000 €,
sempre i quan en funció del seu contingut no hagin de ser aprovats pel Ple.
Aprovar l'Oferta d'ocupació pública, d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel
Ple.

h)

i)

Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal no temporal i per als
concursos de provisió de llocs de treball.

j)

Efectuar les convocatòries derivades de l'oferta anual d'ocupació pública, de
conformitat amb les bases aprovades, i nomenar funcionaris de carrera, a proposta
del Tribunal, als qui superin les corresponents proves.

k)

Resoldre les convocatòries i concursos per a la provisió dels llocs de treball de lliure
designació.

l)

Contractar el personal laboral fix de la Corporació i nomenar funcionaris de carrera.

m)

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).

n)

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 l’ urgència de l’ ocupació, així com l’
alliberament de béns en el sistema d’ expropiació.

o)

L’adquisició de béns immoble i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu
valor 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’ alineació dels béns
declarats de valor històric artístic sigui quin sigui el seu valor atès que és
competència de Ple) quan el seu valor no superi el percentatge del 10% dels
recursos ordinaris del pressupost ni l’esmentada quantia de 3.000.000,00 €.

p)

L’adquisició de béns immoble i drets segons la legislació urbanística quan el seu valor
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).

q)

La cessió d'ús gratuït d'un bé.

r)

Sancionar les infraccions de les ordenances i reglaments municipals, així com la
normativa en general que suposi tancaments d’ activitats i/o demolicions.
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s)

La resolució dels recursos i reclamacions que s'interposin davant aquest Ajuntament
per raó de la matèria objecte d'aquesta delegació.

t)
•
•

Concessió de les següents llicències urbanístiques i informes urbanístics municipals:
Declaracions d'interès general a sòl rústic
Parcel·lacions urbanístiques, segregacions o altres actes de divisió de finques, a
no ser que estiguin contingudes en projectes de reparcel·lació aprovats.
Els moviments de terra, les explanacions, l’ extracció d’ àrids, l’ explotació de
pedreres i el dipòsit de materials, 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 les 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 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 que es refereix l’ article 67 de la
LOUS
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.

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Concessió dels següents permisos o llicències en l’ àmbit d’ activitats:
Permís d’ instal·lació
Permís d’ instal·lació i obres
Llicències d’ instal·lació, i llicències d’ obertura i funcionament, si escau, de les
activitats subjectes a classificació i permanents majors.

u)
•
•
•

En tot cas, la Junta de Govern Local actuarà sota la direcció i coordinació de l'alcaldessa, i
aquesta delegació serà revocable en qualsevol moment.
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De tot açò es donarà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, a Maó-Mahón, dia vint-i-nou de juny del 2015, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons”
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN L’AMBIT DE L’ÀREA DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA (INCLOSOS PORT, POLÍGON INDUSTRIAL, COORDINACIÓ
DEL COMERÇ I TURISME, FIRES I MERCATS, ACTIVITATS I FORMACIÓ)
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
Promoció Econòmica ( que alhora inclou Port, Polígon Industrial, Coordinació del Comerç i
Turisme, Fires i Mercats, Activitats i Formació), en el Tinent d’Alcaldia SR. VICENÇ TUR
MARTÍ, 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 12.000,00 euros,
corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 12.000,00 € 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 12.000 euros, corresponents a les Compres
de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i Serveis, i a Inversions.

-

-

Concedir llicències i autoritzacions corresponents a les ordenances i normativa en
l'àmbit de la seva competència tret 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.
Permisos d’ instal·lació i Llicències d’ obertura i funcionament, si escau, de les activitats
permanents menors o innòqües.
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
activitats.
Tràmits i resolucions relatives a la comunicació d’ inici i exercici d’ activitats.

c)

-

-

-

Així com exigir el seu compliment, tot ordenant instruir i sancionant les faltes o
infraccions que s’hi preveuen que tinguin un caràcter lleu, greu i molt greu, i
ordenar els expedients que comportin tancament de l’activitat.
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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 gestió de
serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats, quan
el seu import no superi els 12.000,00 €, incloses les de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes
les seves anualitats no superi la quantia assenyalada.

f)

Aprovar les concessions i llicències sobre els béns municipals quan el seu valor no
superi els 12.000,00 €, incloses les vinculades a ocupacions de via publica 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;
Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació i concessió i estiguin prevists en el pressupost.

g)

h)

Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones, tal com:
recursos, reclamacions, certificacions, al·legacions, etc.

i)

Atorgar subvencions per import de fins a 2.000 € , 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 per la Sra. Alcaldessa.

j)

Aprovar Convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 2.000
euros, dins l`àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels
esmentats Convenis es dugui a terme per la Sra. Alcaldessa.
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 del secretari, acompanyada, si escau, per informe del cap d'unitat. Tota la resta de
decisions o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de treball.
L'alcaldessa 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 la Sra. alcaldessa, a Maó-Mahón, dia vint-i-nou de juny del 2015, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons”
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I
ÀMBIT SOCIOEDUCATIU ( INCLOSES ESCOLES INFANTILS I ESCOLES
MUNICIPALS)
22

PLE MUNICIPAL, DIA: 02 - 07 - 2015 N. SESSIÓ: 1A

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’àrea de Serveis
Socials i àmbit Socioeducatiu ( Escoles infantils i Escoles municipals incloses) 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 12.000,00 euros,
corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 12.000,00 € 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 12.000 euros, 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 normativa en
l'àmbit de la seva competència tret 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 tinguin
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 gestió de
serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats, quan
el seu import no superi els 12.000,00 €, incloses les de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes
les seves anualitats no superi la quantia assenyalada.

f)

Aprovar les concessions i llicencies sobre els béns municipals quan el seu valor no
superi els 12.000,00 €, incloses les vinculades a ocupacions de via publica.

g)

Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació i concessió i estiguin prevists en el pressupost.

h)

Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones, tals com:
recursos, reclamacions, certificacions, al·legacions, etc.

i)

Atorgar subvencions per import de fins a 2.000 € , 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 per la Sra. Alcaldessa.

j)

Aprovar Convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 2.000 € ,
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dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
Convenis es dugui a terme per la Sra. Alcaldessa.
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 del secretari, acompanyada, si escau, per informe del cap d'unitat. Tota la resta
de decisions o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de
treball.
L'alcaldessa 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 la Sra. alcaldessa, a Maó-Mahón, dia vint-i-nou de juny del 2015, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons”
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN L’AMBIT DE L’ÀREA
D’URBANISME, OBRA PÚBLICA 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 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, Obra Pública i Mobilitat, en la Tinenta d’Alcaldia SRA. 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 12.000,00 euros,
corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i Serv
eis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 12.000,00 € 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 12.000 euros, corresponents a les Compres
de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i Serveis, i a Inversions.

-

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

c)
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l'àmbit de la seva competència (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
Pròrrogues de llicències urbanístiques
Actes subjectes a comunicació prèvia segons l’ article 136 de la Llei 2/2014, de 25 de
març, d’ ordenació i ús del sòl
Tràmits i resolucions relatives a la comunicació prèvia d’ inici d’ obres i activitat
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

-

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.
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 l’ urgència de l’
ocupació, així com l’ alliberament de béns en el sistema d’ expropiació.

e)

Ordenar la publicació i execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.

f)

Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de
serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats, quan
el seu import no superi els 12.000,00 €, incloses les de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes
les seves anualitats no superi la quantia assenyalada, en l’àmbit de les
competències delegades.

g)

Aprovar les concessions i llicències sobre els béns municipals amb motiu de les obres
d’iniciativa municipal o que impliquin alteracions de façanes d’immobles; o en els
casos en què la principal qüestió a considerar sigui la mobilitat, ja sigui perquè
impliquen el tancament al trànsit d’ un carrer o limitacions a la circulació de vehicles
o vianants ( bastides, contenidors, càrregues i descàrregues puntuals, etc); o la
disponibilitat d’ espai per aparcar( en els supòsits enumerats anteriorment així com
quant a guals permanents, reserves d’ aparcament, etc), així com els expedients de
reordenació de superfícies ocupades per garantir la mobilitat de persones i/o
vehicles; sempre i quan, en tots els casos i quant a cadascún d’ ells, el seu valor no
superi els 12.000 €;

h)

Aprovar els projectes d'obres, i de serveis, així com els seus plans de seguretat i salut,
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quan sigui competent per a la seva contractació i concessió i estiguin prevists en el
pressupost.
i)

Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres parts, tals com: recursos,
reclamacions, certificacions, al·legacions, etc.

j)

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.

k)

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.

l)

Atorgar subvencions per import de fins a 2.000 € , 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 per la Sra. Alcaldessa.

m)

Aprovar Convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 2.000 € ,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels
esmentats Convenis es dugui a terme per la Sra. Alcaldessa.
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 del secretari, acompanyada, si escau, per informe del cap d'unitat. Tota la
resta de decisions o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de
treball.
L'alcaldessa 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 la Sra. alcaldessa, a Maó-Mahón, dia vint-i-nou de juny del 2015, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons”
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN L’AMBIT DE L’ÀREA D’
HISENDA, NOVES TECNOLOGIES, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ.
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’
Hisenda, Noves Tecnologies, Transparència i Participació, en el Tinent d’Alcaldia SR.
JORDI TUTZÓ SANS, conforme al detall següent:
26

PLE MUNICIPAL, DIA: 02 - 07 - 2015 N. SESSIÓ: 1A

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 12.000,00 euros,
corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 12.000,00 € 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 12.000 euros 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.

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.

f)

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. I ordenar instruir i sancionar les faltes o
infraccions que puguin recaure en els expedients que no siguin objecte de
tramitació per la resta d’ àrees municipals ( sancions de tràfic incloses).

g)

Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de
serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats, quan
el seu import no superi els 12.000,00 €, incloses les de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes
les seves anualitats no superi la quantia assenyalada.

h)

Aprovar les concessions i llicències sobre els béns municipals quan el seu valor no
superi els 12.000,00 €, incloses les vinculades a ocupacions de via pública.

i)

Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació i concessió i estiguin prevists en el pressupost.

j)

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.

k)

Resoldre alhora els expedients sancionadors en matèria de tràfic

l)

Atorgar subvencions per import de fins a 2.000 € , dins l’àmbit de la seva competència,
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sense perjudici que la signatura del Conveni en què es formalitzi la subvenció, si
escau, es dugui a terme per la Sra. Alcaldessa.
Aprovar Convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 2.000 € ,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
Convenis es dugui a terme per la Sra. Alcaldessa.

m)

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 del secretari, acompanyada, si escau, per l’informe del cap d'unitat. Tota la resta
de decisions o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de
treball.
L'alcaldessa 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 la Sra. alcaldessa, a Maó-Mahón, dia vint-i-nou de juny del 2015, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.

L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons”
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN L’AMBIT DE L’ÀREA
D’ESPORTS, JOVENTUT I COORDINACIÓ CULTURAL
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, Joventut i Coordinació Cultural, 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 12.000,00 euros,
corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 12.000,00 € 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 12.000 euros, corresponents a les Compres

-
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de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i Serveis, i a Inversions.
c)

Concedir llicències i autoritzacions corresponents a les ordenances i normativa en
l'àmbit de la seva competència tret 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 tinguin
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 gestió de
serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats, quan
el seu import no superi els 12.000,00 €, incloses les de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes
les seves anualitats no superi la quantia assenyalada.

f)

Aprovar les concessions i llicencies sobre els béns municipals quan el seu valor no
superi els 12.000,00 €, incloses les vinculades a ocupacions de via publica,

g)

Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació i concessió i estiguin prevists en el pressupost.
Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones, tals com:
recursos, reclamacions, certificacions, al·legacions, etc.

h)

i)

Atorgar subvencions per import de fins a 2.000 € , 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 per la Sra. Alcaldessa.

j)

Aprovar Convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 2.000 € ,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
Convenis es dugui a terme per la Sra. Alcaldessa.
Totes les decisions que afectin terceres persones o l'organització i gestió general d'un ser
vei es prendran per Resolució d'Alcaldia, a través del tinent d'alcaldia delegat, amb fe
pública del secretari, acompanyada, si escau, per informe del cap d'unitat. Tota la resta de
decisions o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de treball.
L'alcaldessa 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 la Sra. alcaldessa, a Maó-Mahón, dia vint-i-nou de juny del 2015, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.

L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
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La secretària interina: Mónica Mercadal Pons”
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN L’AMBIT DE L’ÀREA DE
RECURSOS I SOSTENIBILITAT (INCLOSOS MICROCIUTAT, PARCS I JARDINS,
AIGUA I CLAVEGUERAM, FEMS I NETEJA CIUTAT)
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
Recursos i Sostenibilitat ( Microciutat, Parcs i Jardins, Aigua i Clavegueram, Fems i Neteja
ciutat, inclosos), en el Tinent d’Alcaldia SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS, conforme al
detall següent:
La direcció, impulsió i inspecció dels serveis.
El desenvolupament de la gestió econòmica conforme el Pressupost aprovat:
Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions fins als 12.000,00 euros,
corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 12.000,00 € 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 12.000 euros, corresponents a les Compres
de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i Serveis, i a Inversions.
Concedir llicències i autoritzacions corresponents a les ordenances i normativa en
l'àmbit de la seva competència tret 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 tinguin
un caràcter lleu, greu i molt greu.

b)
-

-

-

c)

d)

Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.

e)

Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament , de serveis, de gestió de
serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats, quan
el seu import no superi els 12.000,00 €, incloses les de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes
les seves anualitats no superi la quantia assenyalada.

f)

Aprovar les concessions i llicències sobre els béns municipals quan el seu valor no
superi els 12.000,00 €, incloses les vinculades a ocupacions de via publica.

g)

Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació i concessió i estiguin prevists en el pressupost.

h)

Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones, tal com:
recursos, reclamacions, certificacions, al·legacions, etc.
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i)

Atorgar subvencions per import de fins a 2.000 € , 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 per la Sra. Alcaldessa.

j)

Aprovar Convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 2.000 € ,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
Convenis es dugui a terme per la Sra. Alcaldessa.
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 del secretari, acompanyada, si escau, per informe del cap d'unitat. Tota la resta de
decisions o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de treball.
L'alcaldessa 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 la Sra. alcaldessa, a Maó-Mahón, dia vint-i-nou de juny del 2015, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons”
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN MATÈRIA DE MEDIAMBIENT
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 Mediambient
( exclosos aigua i clavegueram, fems i neteja ciutat) , en la Regidora SRA. ISABEL
LÓPEZ MANCHÓN, 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 12.000,00 euros,
corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 12.000,00 € 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 12.000 euros, corresponents a les Compres
de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i Serveis, i a Inversions.

-

Concedir llicències i autoritzacions corresponents a les ordenances i normativa en
l'àmbit de la seva competència tret que lleis sectorials ho atribuesquin al Ple o siguin

c)
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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 tinguin
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 gestió de
serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats, quan
el seu import no superi els 12.000,00 €, incloses les de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes
les seves anualitats no superi la quantia assenyalada.

f)

Aprovar les concessions i llicencies sobre els béns municipals quan el seu valor no
superi els 12.000,00 €, incloses les vinculades a ocupacions de via publica.

g)

Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació i concessió i estiguin prevists en el pressupost.

h)

Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones, tals com:
recursos, reclamacions, certificacions, al·legacions, etc.

i)

Atorgar subvencions per import de fins a 2.000 € , 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 per la Sra. Alcaldessa.

j)

Aprovar Convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 2.000 € ,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
Convenis es dugui a terme per la Sra. Alcaldessa
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 del secretari, acompanyada, si escau, per informe del cap d'unitat. Tota la resta de
decisions o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de treball.
L'alcaldessa 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 la Sra. alcaldessa, a Maó-Mahón, dia vint-i-nou de juny del 2015, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons”
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ
INTERNACIONAL
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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 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 Cooperació
Internacional, 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 12.000,00 euros,
corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 12.000,00 € 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 12.000 euros, 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 normativa en
l'àmbit de la seva competència tret 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 tinguin
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 gestió de
serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats, quan
el seu import no superi els 12.000,00 €, incloses les de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes
les seves anualitats no superi la quantia assenyalada.

f)

Aprovar les concessions i llicencies sobre els béns municipals quan el seu valor no
superi els 12.000,00 €, incloses les vinculades a ocupacions de via publica,

g)

Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació i concessió i estiguin prevists en el pressupost.

h)

Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones, tals com:
recursos, reclamacions, certificacions, al·legacions, etc.

i)

Atorgar subvencions per import de fins a 2.000 € , 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 per la Sra. Alcaldessa.

j)

Aprovar Convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 2.000 € ,
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dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
Convenis es dugui a terme per la Sra. Alcaldessa.
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 del secretari, acompanyada, si escau, per informe del cap d'unitat. Tota la resta de
decisions o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de treball.
L'alcaldessa 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 la Sra. alcaldessa, a Maó-Mahón, dia vint-i-nou de juny del 2015, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.

L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons”
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN COMERÇ 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. 43.5.a i 44 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET, la delegació de competències de caire especial en Comerç i Turisme, 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. MARIA MEMBRIVE 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 12.000,00 euros,
corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 12.000,00 € 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 12.000 euros, 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 normativa en
l'àmbit de la seva competència tret 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 tinguin
un caràcter lleu, greu i molt greu.

d)

Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
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Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament , de serveis, de gestió de serveis públics, els
contractes administratius especials i els contractes privats, quan el seu import no
superi els 12.000,00 €, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no
sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves
anualitats no superi la quantia assenyalada.
e)

Aprovar les concessions i llicencies sobre els béns municipals quan el seu valor no
superi els 12.000,00 €, incloses les vinculades a ocupacions de via publica,

f)

Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació i concessió i estiguin prevists en el pressupost.

g)

Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones, tals com:
recursos, reclamacions, certificacions, al·legacions, etc.

Atorgar subvencions per import de fins a 2.000 € , 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 per la Sra. Alcaldessa.
Aprovar Convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 2.000 € ,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
Convenis es dugui a terme per la Sra. Alcaldessa.

h)

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 del secretari, acompanyada, si escau, per informe del 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 Promoció Econòmica, conforme l’ establert a l’ Article 43.4 del ROF
tindrà la facultat de supervisar la seva actuació.
L'alcaldessa 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 la Sra. alcaldessa, a Maó-Mahón, dia vint-i-nou de juny del 2015, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons”
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN ATENCIÓ COMUNITÀRIA,
HABITATGE, IGUALTAT I RESIDÈNCIA GERIÀTRICA ASSISTIDA.
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,
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DECRET, la delegació de competències de caire especial en Atenció Comunitària,
Habitatge, Igualtat i Residència Geriàtrica Assistida, 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 12.000,00 euros,
corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 12.000,00 € 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 12.000 euros, 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 normativa en
l'àmbit de la seva competència tret 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 tinguin
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 gestió de
serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats, quan
el seu import no superi els 12.000,00 €, incloses les de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes
les seves anualitats no superi la quantia assenyalada.

f)

Aprovar les concessions i llicències sobre els béns municipals quan el seu valor no
superi els 12.000,00 €, incloses les vinculades a ocupacions de via publica.

g)

Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació i concessió i estiguin prevists en el pressupost.

h)

Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones, tals com:
recursos, reclamacions, certificacions, al·legacions, etc.

i)

Atorgar subvencions per import de fins a 2.000 € , 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 per la Sra. Alcaldessa.

j)

Aprovar Convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 2.000 € ,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
Convenis es dugui a terme per la Sra. Alcaldessa.
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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 regidor delegat, amb fe pública
del secretari, acompanyada, si escau, per informe del 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 Serveis Socials i àmbit Socioeducatiu, conforme l’ establert a l’
Article 43.4 del ROF tindrà la facultat de supervisar la seva actuació.
L'alcaldessa 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 la Sra. alcaldessa, a Maó-Mahón, dia vint-i-nou de juny del 2015, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons”

“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN CULTURA I FESTES
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 Cultura i Festes, 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. HÉCTOR PONS RIUDAVETS, 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 12.000,00 euros,
corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 12.000,00 € 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 12.000 euros, 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 normativa en
l'àmbit de la seva competència tret 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 tinguin
un caràcter lleu, greu i molt greu.

d)

Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
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Aprovar les contractacions d’obres, de subministrament , de serveis, de gestió de serveis públics, els
contractes administratius especials i els contractes privats, quan el seu import no
superi els 12.000,00 €, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no
sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves
anualitats no superi la quantia assenyalada.
e)

Aprovar les concessions i llicencies sobre els béns municipals quan el seu valor no
superi els 12.000,00 €, incloses les vinculades a ocupacions de via publica.

f)

Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació i concessió i estiguin prevists en el pressupost.

g)

Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones, tals com:
recursos, reclamacions, certificacions, al·legacions, etc.

Atorgar subvencions per import de fins a 2.000 € , 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 per la Sra. Alcaldessa.
Aprovar Convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 2.000 € ,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
Convenis es dugui a terme per la Sra. Alcaldessa.

h)

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
del secretari, acompanyada, si escau, per informe del cap d'unitat. Tota la resta de
decisions o acords s'expressaran per escrit mitjançant comunicacions o ordres de treball.
El Tinent d’ Alcaldia d’ Esports, Joventut i Coordinació Cultural, conforme l’ establert a l’
Article 43.4 del ROF tindrà la facultat de supervisar la seva actuació.
L'alcaldessa 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 la Sra. alcaldessa, a Maó-Mahón, dia vint-i-nou de juny del 2015, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons”
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN MICROCIUTAT, PARCS I
JARDINS
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,
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DECRET, la delegació de competències de caire especial en Microciutat, Parcs i Jardins,
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 12.000,00 euros,
corresponents a Compres de Béns (no declarats de valor històric o artístic) i
Serveis, i a Inversions, excepte les factures inferiors a 12.000,00 € 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 12.000 euros, 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 normativa en
l'àmbit de la seva competència tret 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 tinguin
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 gestió de
serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats, quan
el seu import no superi els 12.000,00 €, incloses les de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes
les seves anualitats no superi la quantia assenyalada.

f)

Aprovar les concessions i llicencies sobre els béns municipals quan el seu valor no
superi els 12.000,00 €, incloses les vinculades a ocupacions de via publica.

g)

Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació i concessió i estiguin prevists en el pressupost.

h)

Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones, tal com:
recursos, reclamacions, certificacions, al·legacions, etc.

i)

Atorgar subvencions per import de fins a 2.000 € , 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 per la Sra. Alcaldessa.

j)

Aprovar Convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques de fins a 2.000 € ,
dins l’àmbit de la seva competència, sense perjudici que la signatura dels esmentats
Convenis es dugui a terme per la Sra. Alcaldessa.
39

PLE MUNICIPAL, DIA: 02 - 07 - 2015 N. SESSIÓ: 1A

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
del secretari, acompanyada, si escau, per informe del 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 Recursos i Sostenibilitat, conforme l’ establert a l’ Article 43.4 del
ROF tindrà la facultat de supervisar la seva actuació.
L'alcaldessa 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 la Sra. alcaldessa, a Maó-Mahón, dia vint-i-nou de juny del 2015, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons”

8. DONAR COMPTE D’ ESCRIT DE SECRETARIA RELATIU A DELEGACIÓ DE
FUNCIONS EN COMISSIONS INFORMATIVES.
La Sra. Secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, de l’escrit relatiu a la
delegació de funcions de secretària en comissions informatives, que és transcriu a
continuació:
“A l'empar del que disposa l'article 119 del ROM i l'article 114 del ROF,VINC EN
DELEGAR la funció de Secretària de les Comissions informatives permanents en el
personal municipal següent:
Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis Tècnics :
SRA. LLUM FLORES RAMIS
Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda :
SRA. ASSUMPTA PIRIS PASCUAL
Comissió Informativa de Serveis Socials, Educació i Esports
SRA. PRÁXEDES PONS CARRETERO
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Cultura i Festes
SRA. PILAR CLOQUELLS TUDURÍ
Comissió Especial de Comptes
SRA. ASSUMPTA PIRIS PASCUAL
De tot açò es darà compte al Ple.
Maó, 23 de juny del 2015
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
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La secretària interina: Mónica Mercadal Pons”
Abans de tancar la sessió plenària el Ple Municipal, a les 19:45 hores, es constitueix en
Junta General de Promocions Urbanístiques de Maó, SL per tal de tractar els assumptes
que consten a la seva convocatòria; una volta tractats tots els temes que figuren a l’ordre
del dia, a les 19:55 hores, la Junta General Extraordinària de Promocions Urbanístiques de
Maó, SL es torna a constituir en Ple.
SRA. ALCALDESSA: Sense més assumptes a tractar passem a acomiadar aquesta
primera sessió, la qual tenc l’honor de presidir; moltes gràcies a la gent que ha vingut en
persona i moltes gràcies a la gent que està seguint aquest Ple des de casa seva. Ara Maó
i PSOE ens hem constituït en equip de govern i la nostra voluntat és la de fer feina per al
poble de Maó, per al municipi; volem fer feina d’una manera oberta, transparent i lleial per
poder avançar en societat, en una societat més justa, més culta i també en una societat
que pugui ser exemple en les formes de relacionar-se sobretot entre els seus
representants polítics. Per tant, moltes gràcies als membres de l’oposició per estar aquí,
els agraeixo moltíssim les seves intervencions i esperem que al proper Ple ja puguem dur
propostes concretes de funcionament d’ aquest equip de govern.

No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 20.00 hores del dia
02-07-2015, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
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