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Num. 17456
En aplicació de l’article 13 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, i de l’article
44 del Reial Decret 2.568/1986 pel que s’ aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es fan públiques les
següents resolucions d’alcaldia en materia de delegacions de competències de
data 20 de juny de 2011, de les quals es va donar compte al Ple Municipal en
sessió extraordinària de dia 23 de juny de 2011:
‘ 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 de règim
local 7/85, modificada per la Llei 11/99, art. 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; aquestes resten com a continuació es detallen:
a) Disposar les següents despeses:
- Despeses de personal de durada superior a l’any.
- Compra de béns (no declarats de valor històric o artístic) i serveis de més
de 12.000,00 €
- Transferències corrents i de capital inferiors a un any excepte subvencions.
- Inversions de més de 12.000,00 €.
b) 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 €.
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’adjudicar 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 €, amb l’excepció establerta a la
delegació de competències d’Alcaldia en la regidora de Cementeris quant a la
transmissió dels drets funeraris a perpetuïtat i les concessions administratives
sobre nínxols (i les seves pròrrogues).
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.
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 l’Oferta d’ocupació pública, d’acord amb el pressupost i la
plantilla aprovats pel Ple.
h) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal no temporal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
i) Efectuar les convocatòries derivades de l’oferta anual d’ocupació pública, de conformitat amb les bases aprovades, i nomenar funcionaris de
j) Resoldre les convocatòries i concursos per a la provisió dels llocs de treball de lliure designació.
k) Contractar el personal laboral fix de la Corporació.
l) Aprovar els instruments de planejament no expressament atribuïts al
Ple, així com instruments de gestió urbanística i projectes d’urbanització.
m) L’adquisició de béns immobles (excepte els declarats de valor històric
o artístic) 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 quan el seu valor no superi el percentatge del
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni la quantia de 3.000.000,00 €.
n) La cessió d’ús gratuït d’un bé a precari o durant un termini.
o) Sancionar les infraccions de les ordenances i reglaments municipals,
així com la normativa en general que suposi tancaments i/o demolicions.
p) La resolució dels recursos i reclamacions que s’interposin davant
aquest Ajuntament per raó de la matèria objecte d’aquesta delegació.
q) Concessió de les següents llicències i informes municipals:
- Declaracions d’interès general a sòl rústic
- Urbanístiques d’obres majors
- Segregació i parcel·lació
- Instal·lacions elèctriques
- Instal·lació i obertura i funcionament, si escau, de les activitats subjectes a classificació i permanents majors.
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- D’ocupació de la via pública i aprofitament especial no ordinaris.
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.
De tot açò es darà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, a Maó, dia vint de juny del 2011, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa: Águeda Reynés Calvache’
La Secretària interina: Mónica Mercadal Pons’
‘DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN L’ÀMBIT DE
L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS I HISENDA (INCLOSA COORDINACIÓ
INSTITUCIONAL)
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim
local 7/85, de 2 d’abril, art. 43 i 44 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET la delegació de competències en l’ àmbit de l’ àrea de Serveis
Generals i Hisenda en el tinent d’Alcaldia SR. SALVADOR BOTELLA
MANTOLÁN, conforme el 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 els 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, normativa de trànsit i Ordenança
municipal de circulació incloses, llevat que lleis sectorials ho atribuesquin al
Ple o siguin competència de la Junta de Govern Local, i autoritzacions i llicències de gestió ordinària no atribuïdes a altres òrgans. 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.
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 amb
motiu d’ocupacions puntuals sol·licitades per tot tipus d’entitats sense ànim de
lucre, rodatges de cinema o altres similars, així com quan la principal qüestió a
considerar sigui la mobilitat, ja sigui perquè impliquin el tancament al trànsit
d’un carrer o limitacions a la circulació de vehicles o vianants (bastides, contenidors, càrregues i descàrregues puntuals, etc.); o a la disponibilitat d’espai per
aparcar (els mateixos casos enumerats anteriorment, així com guals permanents,
reserves d’aparcament, etc.), així com els expedients de reordenació de superfícies ocupades per garantir la mobilitat de persones i/o vehicles, utilitzacions del
domini públic amb motiu de la programació d’actes, festes o jornades; utilitzacions del domini públic amb motiu de la col·locació de terrasses d’establiments
d’ oferta complementària, expositors de mercaderies o similars; així com i la
resta de llicències i concessions no atribuïdes a altres òrgans; sempre i quan, en
tots els casos i quant a cadascú d’ells, el seu valor no superi els 12.000,00 €.
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., i, en qualsevol
cas, totes les corresponents a devolucions d’ingressos.
En tot l’àmbit municipal, exercir com a cap directe del personal i, en particular:
1. Aprovar les bases i efectuar les convocatòries de processos selectius
destinats a cobrir necessitats temporals de personal.
2. Nomenar i cessar el personal funcionari interí que cobresqui les vacants
de plantilla.
3. Contractar personal laboral temporal i resoldre tots els contractes
durant el període de prova.
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4. Convocar i resoldre, en els termes legalment prevists, els concursos per
a la provisió de llocs de treball i promoció interna.
5. Assignar individualment els llocs de treball prevists en la Relació aprovada pel Ple.
6. Adscriure o traslladar provisionalment el personal a llocs de treball
vacants. Acordar les comissions de serveis.
7. Ordenar la instrucció d’expedients disciplinaris i advertir i suspendre
preventivament tota classe de personal.
8. Premiar i sancionar tot el personal de la Corporació, llevat que la sanció consistesqui en la separació del servei o l’acomiadament del personal laboral fix, i dar-ne compte a la Junta de Govern Local. Per als funcionaris d’habilitació nacional s’estarà al que disposen els articles 99.4 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, i 151 del Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
9. Assignar individualment, en els termes legals, el complement de productivitat, les gratificacions, les hores extraordinàries i les ajudes socials.
10. Concedir o denegar les bestretes sobre nòmina, així com els permisos
i llicències prevists en la legislació vigent.
11. Negociar amb els representants del personal sense perjudici de la ratificació de l’acordat per la Junta de Govern Local o el Ple.
12. La declaració de situacions administratives, així com la jubilació de
tot el personal.
13. Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni
periòdiques.
14. El desenvolupament de la gestió econòmica conforme al Pressupost
aprovat:
- Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions corresponents al
personal fins a 1 any.
- L’autorització de les despeses i reconeixement d’obligacions corresponents al personal de més d’1 any.
I, en general, totes les atribucions no delegades en la Junta de Govern
Local, en matèria de personal.
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 darà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, a Maó, dia vint de juny del 2011, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’alcaldessa: Águeda Reynés Calvache’
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons’
‘DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN L’ÀMBIT DE
L’ÀREA D’URBANISME.
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim
local 7/85, de 2 d’abril, art. 43 i 44 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET la delegació de competències en l’ àmbit de l’àrea d’urbanisme, en la
tinenta d’Alcaldia SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA, que queden com a continuació es detallen:
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) Incoar, tramitar i resoldre expedients de disciplina urbanística sense
perjudici que tota resolució que impliqui demolició serà competència de la
Junta de Govern Local; concedir llicències i autoritzacions corresponents a les
ordenances i normativa en l’àmbit de la seva competència (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:
- Obres menors, pròrrogues de llicències d’obres majors i menors, llicències de primera utilització, d’instal·lació d’activitats i, si escau, d’obertura i funcionament, de conformitat amb el previst en la Llei 16/2006, de llicències integrades d’activitat, i les disposicions transitòries primera i segona de la Llei
12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu
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i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior.
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 tancament de local i/o demolició.
d) Ordenar la publicació i 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, en
l’àmbit de les competències delegades, especialment quant a edificacions.
f) 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 per atraccions de firaires, quan en aquest últim supòsit, per a la
seva instal·lació, requeresquin la comprovació de requisits tècnics vinculats a la
seguretat de les mateixes, quan el seu valor no superi els 12.000,00 €
g) Aprovar els projectes d’obres (edificacions), i de serveis, així com els
seus plans de seguretat i salut, quan sigui competent per a la seva contractació i
concessió i estiguin prevists en el pressupost.
h) Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres parts, tals
com: recursos, reclamacions, certificacions, al·legacions, etc.
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 darà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, a Maó, el dia vint de juny del 2011,
cosa que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa: Águeda Reynés Calvache’
La Secretària interina: Mónica Mercadal Pons’
‘DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN L’ÀMBIT DE
L’ÀREA DE SERVEIS TÈCNICS.
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim
local 7/85, de 2 d’abril, art. 43 i 44 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET la delegació de competències en el tinent d’Alcaldia SR. MATEO
AINSA COLL, 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
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, especialment
les següents:
- Oficina Tècnica, Brigada, Medi Ambient, neteja, residus, recollida de
fems, subministrament d’ aigua potable, sanejament, xarxa clavegueram i
col·lectors, obra i manteniment de la via pública i escorxador.
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 els expedients que comportin tancament o demolició.
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 €, a excepció de les vinculades a ocupacions
de via pública.
g) Aprovar els projectes d’obres i de serveis, així com els seus plans de
seguretat i salut, quan sigui competent per a la seva contractació i concessió i
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estiguin prevists en el pressupost.
h) Resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones,
tals com: recursos, reclamacions, certificacions, al·legacions, etc.
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 darà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, a Maó, dia vint de juny del 2011, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa: Águeda Reynés Calvache’
La Secretària interina: Mónica Mercadal Pons’
‘DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN L’ ÀMBIT DE
L’ÀREA D’EDUCACIÓ, CULTURA I FESTES (INCLOSES JOVENTUT,
FORMACIÓ, ESCOLES INFANTILS I ESCOLES MUNICIPALS).
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim
local 7/85, de 2 d’abril, art. 43 i 44 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET la delegació de competències en l’àmbit ressenyat, en la tinenta
d’Alcaldia SRA. ELISA MUS GIL, que queden com a continuació es detallen:
a) La direcció, impulsió i inspecció dels serveis.
b) El desenvolupament de la gestió econòmica conforme al 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, llevat que lleis sectorials ho atribuesquin al Ple o siguin competència de la Junta de Govern Local. Així com exigir el seu compliment, tot ordenant instruir i sancionant les faltes o infraccions
que s’hi preveuen que tenguin un caràcter lleu, greu i molt greu.
d) Ordenar la publicació i 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 €, a excepció de les vinculades a les 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 parts, tal
com: recursos, reclamacions, certificacions, al·legacions, etc.
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 darà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, a Maó, dia vint de juny del 2011, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa: Águeda Reynés Calvache’.
La Secretària interina: Mónica Mercadal Pons’.
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA DE L’ÀREA DE
COMERÇ, INDUSTRIA I TURISME (INCLOSES NOVES TECNOLOGIES,
PROMOCIÓ TURISTICA, PORTS I POLÍGON INDUSTRIAL)
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim
local 7/85, de 2 d’abril, art. 43 i 44 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET la delegació de competències en l’ àmbit ressenyat, en la tinenta
d’Alcaldia la SRA. VANESA CONTRERAS HORMIGO, que queda com a continuació es detallen:

20-08-2011

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, 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 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 (en especial mercats habituals de venda ambulant i de productes artesans, així com en
els mercats de carrer temàtics) quan el seu valor no superi els 12.000,00 €, a
excepció de la resta vinculats a ocupació 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.
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 darà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, a Maó, dia vint de juny del 2011, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa: Águeda Reynés Calvache’.
La Secretària interina: Mónica Mercadal Pons’.
‘DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN L’AMBIT DE
L’ÀREA DEL SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim
local 7/85, de 2 d’abril, art. 43 i 44 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET la delegació de competències en l’àmbit de l’àrea del Servei
Municipal d’Esports en el tinent d’Alcaldia SR. FRANCISCO PONS OLIVES,
que queda com a continuació es detallen:
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.
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f) Aprovar les concessions i llicencies sobre els béns municipals quan el
seu valor no superi els 12.000,00 €, a excepció de 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.
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 darà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó, dia vint de juny del 2011, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa: Águeda Reynés Calvache’.
La Secretària interina: Mónica Mercadal Pons’.
‘DELEGACIÓ
DE
COMPETÈNCIES
D’ALCALDIA
EN
COORDINACIÓ INSTITUCIONAL
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim
local 7/85, de 2 d’abril, art. 43 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET la delegació especial en matèria de Coordinació Institucional en el
regidor SR. SIMÓN GORNÉS HACHERO, amb les facultats d’impulsar, inspeccionar i proposar en la matèria delegada.
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 de SERVEIS GENERALS I HISENDA, 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.
De tot açò es darà compte al Ple, sense perjudici de la seva possible modificació, ampliació, reducció o revocació, tot açò a l’empara dels articles abans
esmentats.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó, dia 20 de juny del 2.011, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa: Águeda Reynés Calvache’.
La Secretària interina: Mónica Mercadal Pons’.
‘DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN ESCOLES
INFANTILS.
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim
local 7/85, de 2 d’abril, art. 43 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET la delegació especial en matèria d’Escoles Infantils en el regidor SR. SIMÓN GORNÉS HACHERO, amb les facultats d’impulsar, inspeccionar i proposar en la matèria delegada.
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 d’EDUCACIÓ,CULTURA I FESTES, 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.
De tot açò es darà compte al Ple, sense perjudici de la seva possible modificació, ampliació, reducció o revocació, tot açò a l’empara dels articles abans
esmentats.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde, a Maó, dia 20 de juny del 2.011, cosa que
jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa: Águeda Reynés Calvache’.
La Secretària interina: Mónica Mercadal Pons’.
‘DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN ESCOLES
MUNICIPALS
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim
local 7/85, de 2 d’abril, art. 43 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET la delegació especial en matèria d’Escoles Municipals en el
Regidor SR. JOSÉ ESCUDERO GOMILA, amb les facultats d’impulsar, inspeccionar i proposar en la matèria delegada.
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 d’EDUCACIÓ, CULTURA I FESTES, 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
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de treball.
De tot açò es darà compte al Ple, sense perjudici de la seva possible modificació, ampliació, reducció o revocació, tot açò a l’empara dels articles abans
esmentats.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde, a Maó, dia 20 de juny del 2.011, cosa que
jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa: Águeda Reynés Calvache’.
La Secretària interina: Mónica Mercadal Pons’.
‘DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN JOVENTUT
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim
local 7/85, de 2 d’abril, art. 43 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET la delegació especial en matèria de Joventut en el regidor SR.
JOSÉ ESCUDERO GOMILA, amb les facultats d’impulsar, inspeccionar i proposar en la matèria delegada.
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 de EDUCACIÓ, CULTURA I FESTES, 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.
De tot açò es darà compte al Ple, sense perjudici de la seva possible modificació, ampliació, reducció o revocació, tot açò a l’empara dels articles abans
esmentats.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó, dia 20 de juny del 2.011, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa: Águeda Reynés Calvache’.
La Secretària interina: Mónica Mercadal Pons’.
‘DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN FORMACIÓ
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim
local 7/85, de 2 d’abril, art. 43 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET la delegació especial en matèria de Formació en la regidora
SRA. BEGOÑA JUSUÉ HERNÁNDEZ, amb les facultats d’impulsar, inspeccionar i proposar en la matèria delegada.
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 d’EDUCACIÓ, CULTURA I FESTES, 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.
De tot açò es darà compte al Ple, sense perjudici de la seva possible modificació, ampliació, reducció o revocació, tot açò a l’empara dels articles abans
esmentats.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde, a Maó, dia 20 de juny del 2.011, cosa que
jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa: Águeda Reynés Calvache’.
La Secretària interina: Mónica Mercadal Pons’.
‘DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN EL PORT DE
MAÓ.
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim
local 7/85, de 2 d’abril, art. 43 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET la delegació especial en matèria del port de Maó en el regidor SR.
SIMON GORNÉS HACHERO, amb les facultats d’impulsar, inspeccionar i
proposar en la matèria delegada.
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 de COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME, 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.
De tot açò es darà compte al Ple, sense perjudici de la seva possible modificació, ampliació, reducció o revocació, tot açò a l’empara dels articles abans
esmentats.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó, dia 20 de juny del 2.011, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa: Águeda Reynés Calvache’.
La Secretària interina: Mónica Mercadal Pons’.
‘DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN POLÍGON
INDUSTRIAL.
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim
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local 7/85, de 2 d’abril, art. 43 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET la delegació especial en matèria de Polígon Industrial en el regidor
SR. ALEJANDRO SANZ BENEJAM, amb les facultats d’impulsar, inspeccionar i proposar en la matèria delegada.
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 de COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME, 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.De tot açò es darà compte al Ple, sense perjudici de la seva possible modificació, ampliació, reducció o revocació, tot açò a l’empara dels articles abans esmentats.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó, el dia 20 de juny del 2.011,
cosa que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa: Águeda Reynés Calvache’.
La Secretària interina: Mónica Mercadal Pons’.
‘DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN NOVES TECNOLOGIES.
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim
local 7/85, de 2 d’abril, art. 43 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET la delegació especial en matèria de Noves Tecnologies en el regidor
SR. ALEJANDRO SANZ BENEJAM, amb les facultats d’impulsar, inspeccionar i proposar en la matèria delegada.
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 de COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME, 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.
De tot açò es darà compte al Ple, sense perjudici de la seva possible modificació, ampliació, reducció o revocació, tot açò a l’empara dels articles abans
esmentats.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó, el dia 20 de juny del 2.011,
cosa que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa: Águeda Reynés Calvache’.
La Secretària interina: Mónica Mercadal Pons’.
‘DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN PROMOCIÓ
TURÍSTICA.
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim
local 7/85, de 2 d’abril, art. 43 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET la delegació especial en matèria de Promoció Turística en la
tinenta d’alcaldia SRA. ELISA MUS GIL, amb les facultats d’impulsar, inspeccionar i proposar en la matèria delegada.
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 de COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME, 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.
De tot açò es darà compte al Ple, sense perjudici de la seva possible modificació, ampliació, reducció o revocació, tot açò a l’empara dels articles abans
esmentats.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde, a Maó, dia 20 de juny del 2.011, cosa que
jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa: Águeda Reynés Calvache’.
La Secretària interina: Mónica Mercadal Pons’.
‘DELEGACIÓ
DE
COMPETÈNCIES
D’ALCALDIA
EN
COOPERACIÓ INTERNACIONAL I AJUDA A LA IMMIGRACIÓ.
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim
local 7/85, de 2 d’abril, art. 43 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET la delegació especial en Cooperació Internacional i Ajuda a la
Immigració en la regidora SRA. BEGOÑA JUSUÉ HERNÁNDEZ, amb les
facultats d’impulsar, inspeccionar i proposar en la matèria delegada.
Totes les decisions que afectin terceres persones o l’organització i gestió
general d’un servei es prendran per Resolució d’Alcaldia, 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.
De tot açò es darà compte al Ple, sense perjudici de la seva possible modificació, ampliació, reducció o revocació, tot açò a l’empara dels articles abans
esmentats.
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Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó, dia 20 de juny del 2.011, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa: Águeda Reynés Calvache’.
La Secretària interina: Mónica Mercadal Pons’.
‘DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN LA
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA, AJUDES A DOMICILI I CENTRE SOCIOSANITARI VERGE DEL TORO
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim
local 7/85, de 2 d’abril, art. 43 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET la delegació especial en la Residència Geriàtrica, Ajudes a domicili i
el Centre Sociosanitari Verge del Toro en el regidor SR. MANUEL CORRAL
ROSADO, amb les facultats d’impulsar, inspeccionar i proposar en la matèria
delegada.
Totes les decisions que afectin terceres persones o l’organització i gestió
general d’un servei es prendran per Resolució d’Alcaldia, 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.
De tot açò es darà compte al Ple, sense perjudici de la seva possible modificació, ampliació, reducció o revocació, tot açò a l’empara dels articles abans
esmentats.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó, dia 20 de juny del 2.011, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa: Águeda Reynés Calvache’.
La Secretària interina: Mónica Mercadal Pons’.
‘DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN SERVEIS A
LA DONA, IGUALTAT I CEMENTERIS.
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim
local 7/85, de 2 d’abril, art. 43 del ROF, i en aplicació de l’art. 11 del ROM,
DECRET la delegació especial en Serveis a la Dona, Igualtat i Cementeris
en la regidora SRA. CARMEN MOYA RIERA, amb les facultats d’impulsar,
inspeccionar i proposar en la matèria delegada.
Totes les decisions que afectin terceres persones o l’organització i gestió
general d’un servei es prendran per Resolució d’Alcaldia, 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.
No obstant això podrà autoritzar la transmissió dels drets funeraris a perpetuïtat i aprovar les concessions administratives sobre nínxols (i les seves pròrrogues) en les quals el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost, ni l’import de 3.000.000,00 €.
De tot açò es darà compte al Ple, sense perjudici de la seva possible modificació, ampliació, reducció o revocació, tot açò a l’empara dels articles abans
esmentats.
Ho mana i signa la Sr. alcaldessa, a Maó, dia 20 de juny del 2.011, cosa
que jo, com a secretària interina, certific.
L’alcaldessa: Águeda Reynés Calvache’
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons’
En aplicació de l’article 13 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, i de l’article
44 del Reial Decret 2.568/1986 pel que s’ aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es fan públiques les
següents resolucions d’alcaldia en matèria de delegacions de competències de
data 25 de juliol de 2011, de les quals es va donar compte al Ple Municipal en
sessió ordinària de dia 28 de juliol de 2011, que modifiquen les resolucions d’
alcaldia de delegació de competències de data 20 de juny de 2011 de les quals
es va donar compte al Ple Municipal en sessió extraordinària de dia 23 de juny
de 2011:
‘- De conformitat amb el que disposa l’article 44.3 del ROF DECRET la
modificació de la delegació de competències en l’ àmbit de l’ àrea de Serveis
Generals i Hisenda ( inclosa Coordinació Institucional) realitzada mitjançant
Decret d’Alcaldia de data 20 de Juny de 2011, a favor del tinent d’Alcaldia SR.
SALVADOR BOTELLA MANTOLÁN, i del qual es va donar compte al Ple en
sessió extraordinària de dia 23 de Juny de 2011, en els termes següents:
ON DIU : DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN
L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS I HISENDA (INCLOSA
COORDINACIÓ INSTITUCIONAL).
HA DE DIR: DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN
L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS I HISENDA (INCLOSA
LA RELATIVA AL PORT DE MAÓ).
De tot açò es darà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó, dia vint-i-cinc de juliol del
2011, cosa que jo, com a secretària interina, certific.
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L’Alcaldessa; Águeda Reynés Calvache
La Secretaria; Mónica Mercadal Pons’
‘- De conformitat amb el que disposa l’article 44.3 del ROF DECRET la
modificació de la delegació de competències en l’ àmbit de l’ àrea d’ Educació,
Cultura i Festes ( incloses Joventut, Formació, Escoles Infantils i Escoles
Municipals) realitzada mitjançant Decret d’Alcaldia de data 20 de Juny de 2011,
a favor de la tinenta d’Alcaldia SRA. ELISA MUS GIL, i del qual es va donar
compte al Ple en sessió extraordinària de dia 23 de Juny de 2011, en els termes següents:
A l’ encapçalament, ON DIU : DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
D’ALCALDIA EN L’ ÀMBIT DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ, CULTURA I FESTES (INCLOSES JOVENTUT, FORMACIÓ, ESCOLES INFANTILS I
ESCOLES MUNICIPALS).
HA DE DIR: DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN L’
ÀMBIT DE L’ÀREA DE TURISME, CULTURA I FESTES (INCLOSES
JOVENTUT, FORMACIÓ, I ESCOLES MUNICIPALS).
Aquesta modificació serà extensiva a qualsevol acord plenari pres amb
anterioritat.
De tot açò es darà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó, dia vint-i-cinc de juliol del
2011, cosa que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa; Águeda Reynés Calvache.
La Secretaria; Mónica Mercadal Pons’.
‘- De conformitat amb el que disposa l’article 44.3 del ROF DECRET la
modificació de la delegació de competències en l’ àmbit de l’ àrea de Comerç,
Indústria i Turisme ( incloses Noves Tecnologies, Promoció Turística, Ports i
Polígon Industrial) realitzada mitjançant Decret d’Alcaldia de data 20 de Juny
de 2011, a favor de la tinenta d’Alcaldia SRA. VANESA CONTRERAS HORMIGO, i del qual es va donar compte al Ple en sessió extraordinària de dia 23
de Juny de 2011, única i exclusivament, en els termes següents:
A l’ encapçalament, ON DIU : DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
D’ALCALDIA DE L’ÀREA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME
(INCLOSES NOVES TECNOLOGIES, PROMOCIÓ TURÍSTICA, PORTS I
POLÍGON INDUSTRIAL).
HA DE DIR: DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA DE
L’ÀREA DE COMERÇ I INDÚSTRIA (INCLOSES NOVES TECNOLOGIES).
De tot açò es darà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó, dia vint-i-cinc de juliol del
2011, cosa que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa; Águeda Reynés Calvache.
La Secretaria; Mónica Mercadal Pons’.
‘- De conformitat amb el que disposa l’article 44.3 del ROF DECRET la
modificació de la delegació de competències de caire especial en matèria de
Coordinació Institucional realitzada a favor del regidor SR. SIMÓN GORNÉS
HACHERO mitjançant Decret d’Alcaldia de data 20 de Juny de 2011, del qual
es va donar compte al Ple en sessió extraordinària de dia 23 de Juny de 2011,
que restarà en els termes següents:
‘D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim
local 7/85, de 2 d’abril, art. 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 Coordinació
Institucional, en el regidor SR. SIMÓN GORNÉS HACHERO, que queden
com a continuació es detallen:
a) La direcció, impulsió i inspecció dels serveis.
b) El desenvolupament de la gestió econòmica conforme al 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, llevat que lleis sectorials ho atribuesquin al Ple o siguin competència de la Junta de Govern Local. Així com exigir el seu compliment, tot ordenant instruir i sancionant les faltes o infraccions
que s’hi preveuen que tenguin un caràcter lleu, greu i molt greu.
d) Ordenar la publicació i execució, i fer complir els acords de
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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 €, a excepció de les vinculades a les 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 parts, tals
com: recursos, reclamacions, certificacions, al·legacions, etc.
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.
L’Alcaldessa podrà revocar aquesta delegació en qualsevol moment i
sense perjudici de la seva possible modificació, ampliació o reducció.
De tot açò es darà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó, dia vint-i-cinc de juliol del
2011, cosa que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa; Águeda Reynés Calvache.
La Secretaria; Mónica Mercadal Pons’.
‘- De conformitat amb el que disposa l’article 44.3 del ROF DECRET la
modificació de la delegació de competències de caire especial en matèria d’
Escoles Infantils realitzada a favor del regidor SR. SIMÓN GORNÉS HACHERO mitjançant Decret d’Alcaldia de data 20 de Juny de 2011, del qual es va
donar compte al Ple en sessió extraordinària de dia 23 de Juny de 2011, que
restarà en els termes següents:
‘D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim
local 7/85, de 2 d’abril, art. 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 EDUCACIÓ
( INCLOSES ESCOLES INFANTILS, ARXIU MUNICIPAL I PATRIMONI
HISTÒRIC) en el regidor SR. SIMÓN GORNÉS HACHERO, que queden com
a continuació es detallen:
a) La direcció, impulsió i inspecció dels serveis.
b) El desenvolupament de la gestió econòmica conforme al 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, llevat que lleis sectorials ho atribuesquin al Ple o siguin competència de la Junta de Govern Local. Així com exigir el seu compliment, tot ordenant instruir i sancionant les faltes o infraccions
que s’hi preveuen que tenguin un caràcter lleu, greu i molt greu.
d) Ordenar la publicació i 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 €, a excepció de les vinculades a les 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 parts, tals
com: recursos, reclamacions, certificacions, al·legacions, etc.
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.
L’alcaldessa podrà revocar aquesta delegació en qualsevol moment i sense
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perjudici de la seva possible modificació, ampliació o reducció.
De tot açò es darà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó, dia vint-i-cinc de juliol del
2011, cosa que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa; Águeda Reynés Calvache.
La Secretaria; Mónica Mercadal Pons’.
‘- De conformitat amb el que disposa l’article 44.3 del ROF DECRET la
modificació de la delegació de competències de caire especial en matèria d’
Escoles Municipals realitzada a favor del regidor SR. JOSÉ ESCUDERO
GOMILA mitjançant Decret d’Alcaldia de data 20 de Juny de 2011, del qual es
va donar compte al Ple en sessió extraordinària de dia 23 de Juny de 2011,
única i exclusivament, en els termes següents:
ON DIU: ‘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 d’ EDUCACIÓ, CULTURA I FESTES, 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.’
HA DE DIR: ‘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 de TURISME, CULTURA I FESTES, 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.’
De tot açò es darà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó, dia vint-i-cinc de juliol del
2011, cosa que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa; Águeda Reynés Calvache.
La Secretaria; Mónica Mercadal Pons’.
‘- De conformitat amb el que disposa l’article 44.3 del ROF DECRET la
modificació de la delegació de competències de caire especial en matèria de
Joventut realitzada a favor del regidor SR. JOSÉ ESCUDERO GOMILA mitjançant Decret d’Alcaldia de data 20 de Juny de 2011, del qual es va donar
compte al Ple en sessió extraordinària de dia 23 de Juny de 2011, única i exclusivament, en els termes següents:
ON DIU: ‘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 d’ EDUCACIÓ, CULTURA I FESTES, 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.’
HA DE DIR: ‘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 de TURISME, CULTURA I FESTES, 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.’
De tot açò es darà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó, dia vint-i-cinc de juliol del
2011, cosa que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa; Águeda Reynés Calvache.
La Secretaria; Mónica Mercadal Pons’.
‘- De conformitat amb el que disposa l’article 44.3 del ROF DECRET la
modificació de la delegació de competències de caire especial en matèria de
Formació realitzada a favor de la regidora SRA. BEGOÑA JUSUÉ
HERNÁNDEZ mitjançant Decret d’Alcaldia de data 20 de Juny de 2011, del
qual es va donar compte al Ple en sessió extraordinària de dia 23 de Juny de
2011, única i exclusivament, en els termes següents:
ON DIU: ‘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 d’ EDUCACIÓ, CULTURA I FESTES, 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.’
HA DE DIR: ‘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 de TURISME, CULTURA I FESTES, 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.’
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De tot açò es darà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó, dia vint-i-cinc de juliol del
2011, cosa que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa; Águeda Reynés Calvache.
La Secretaria; Mónica Mercadal Pons’.
‘- De conformitat amb el que disposa l’article 44.3 del ROF DECRET la
modificació de la delegació de competències de caire especial en matèria de
Noves Tecnologies realitzada a favor del regidor SR. ALEJANDRO SANZ
BENEJAM mitjançant Decret d’Alcaldia de data 20 de Juny de 2011, del qual
es va donar compte al Ple en sessió extraordinària de dia 23 de Juny de 2011,
única i exclusivament, en els termes següents:
ON DIU : ‘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 de COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME, 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.’
HA DE DIR: ‘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 de COMERÇ I INDÚSTRIA, 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.’
De tot açò es darà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó, dia vint-i-cinc de juliol del
2011, cosa que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa; Águeda Reynés Calvache.
La Secretaria; Mónica Mercadal Pons’.
En aplicació de l’article 13 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, es fan públiques les següents resolucions d’ alcaldia de revocació de delegació de competències:
‘- De conformitat amb el que disposa l’article 13.6 de la Llei 30/1992 de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, DECRET la revocació de la delegació de competències
de caire especial en matèria del Port de Maó , a favor del regidor SR. SIMÓN
GORNÉS HACHERO, realitzada mitjançant Decret d’Alcaldia de data 20 de
Juny de 2011, del qual es va donar compte al Ple en sessió extraordinària de dia
23 de Juny de 2011.
De tot açò es darà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó, dia vint-i-cinc de juliol del
2011, cosa que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa; Águeda Reynés Calvache.
La Secretaria; Mónica Mercadal Pons’.
‘- De conformitat amb el que disposa l’article 13.6 de la Llei 30/1992 de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, DECRET la revocació de la delegació de competències
de caire especial en matèria de Promoció Turística , a favor de la Tinenta
d’Alcaldia SRA. ELISA MUS GIL, realitzada mitjançant Decret d’Alcaldia de
data 20 de Juny de 2011, del qual es va donar compte al Ple en sessió extraordinària de dia 23 de Juny de 2011.
De tot açò es darà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó, dia vint-i-cinc de juliol del
2011, cosa que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa; Águeda Reynés Calvache.
La Secretaria; Mónica Mercadal Pons’.
‘- De conformitat amb el que disposa l’article 13.6 de la Llei 30/1992 de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, DECRET la revocació de la delegació de competències
de caire especial en matèria de Polígon Industrial , a favor del regidor SR.
ALEJANDRO SANZ BENEJAM, realitzada mitjançant Decret d’Alcaldia de
data 20 de Juny de 2011, del qual es va donar compte al Ple en sessió extraordinària de dia 23 de Juny de 2011.
De tot açò es darà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó, dia vint-i-cinc de juliol del
2011, cosa que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa; Águeda Reynés Calvache.
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La Secretaria; Mónica Mercadal Pons’.
En aplicació de l’article 13 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, i de l’article
44 del Reial Decret 2.568/1986 pel que s’ aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es fa pública la següent
resolució d’ alcaldia de delegació de competències d’alcaldia relativa als barris
del municipi de Maó:
‘- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA RELATIVES
ALS BARRIS DEL MUNICIPI DE MAÓ.
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim
local 7/85, de 2 d’abril, en relació amb art. 43.5. c del ROF DECRET:
PRIMER: La delegació especial de competències relatives als barris o
zones del municipi de Maó en els regidors i tinents d’alcaldia que a continuació es detallen:
-SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA
Tanques del Carme i Fort de l’Eau
-SR. MANUEL CORRAL ROSADO.
Jardins de Malbúger
-SR. ALEJANDRO SANZ BENEJAM
Andrea Doria, Molí d’Es Pla i POIMA
-SRA. VANESA CONTRERAS HORMIGO
Sínia Costabella
-SR. FRANCISCO PONS OLIVES
Llucmaçanes i Sant Climent
-SR. MATEO AINSA COLL
Urbanitzacions
-SRA. BEGOÑA JUSUÉ HERNÁNDEZ.
Camí de Ses Vinyes i Rodees
-SR. SALVADOR BOTELLA MANTOLÁN
Port, s’Altra Banda i Dalt Sant Joan
-SR. JOSÉ ESCUDERO GOMILA
Camí d’En Barrotes i S’Arraval
-SRA. CARMEN MOYA RIERA
Avinguda Menorca
-SRA. ELISA MUS GIL
Centre històric
Sense perjudici que de la barriada o zona de Cala Llonga se’n farà càrrec
directament la Sra. Alcaldessa.
SEGON: Establir com a funcions del regidor o regidora de barri les
següents:
- Representar l’Ajuntament al barri, sense perjudici de la representació
general que posseeix l’alcaldessa.
- Fomentar les relacions entre l’Ajuntament i les entitats, així com amb la
ciutadania del barri.
- Fomentar la participació dels ciutadans a les mateixes entitats, per fer
que aquestes siguin vehicles de participació i representació naturals dels veïns.
- Explicar els projectes municipals i recollir les opinions que aquests i el
seu desenvolupament meresquin.
- Vetllar pel correcte funcionament dels serveis i dependències del barri,
d’acord amb les directrius emanades dels òrgans centrals de l’Ajuntament.
L’alcaldessa podrà revocar aquestes delegacions en qualsevol moment i
sense perjudici de la seva possible modificació, ampliació o reducció.
De tot açò es darà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó, dia vint-i-cinc de juliol del
2011, cosa que jo, com a secretària interina, certific.
L’Alcaldessa; Águeda Reynés Calvache.
La Secretaria; Mónica Mercadal Pons’.
De conformitat amb el que disposa l’article 75. 5 de la Llei 7/85
Reguladora de les Bases de Règim Local es procedeix a la publicació de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Maó de dia 23 de juny de 2011, sessió extraordinària, quant a retribucions als membres de la corporació, amb la modificació
quant al nom del càrrec de la Tinença d’Alcaldia d’Educació, Cultura i Festes,
que en virtut de decret d’alcaldia de modificació de delegació de competències
de data 25 de juliol de 2011, passa a ser de Tinença d’Alcaldia de Turisme,
Cultura i Festes, que és del tenor literal següent:
‘El Ple municipal amb 13 vots a favor (PP) i 8 abstencions (PSOE), dels
21 membres de la corporació, acorda aprovar la proposta d’Alcaldia relativa a
les retribucions als membres de la corporació de data 14.06.2011, que és del
tenor literal següent:
En aplicació de l’art. 13 del ROF i dels articles 73 a 75 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 D’URBANISME
- TINENÇA D’ALCALDIA DE SERVEIS TÈCNICS
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
3.655’49
- Tinença d’alcaldia
3.246’26

57

Aquestes retribucions es faran efectives des de la data de presa de possessió dels membres electes que ocupin aquests càrrecs.
Serà d’aplicació la normativa en matèria d’incompatibilitat.
Aquestes quantitats s’incrementaran amb l’IPC anual a data 1 de gener,
sense perjudici que les retribucions a percebre l’any 2012 es veuran incrementades amb l’IPC de Juny a Desembre de 2011.
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:
- TINENÇA D’ALCALDIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I FESTES: 50%
de la dedicació exclusiva de la Tinença d’Alcaldia.
- REGIDORIA DE FORMACIÓ: 30% de la dedicació exclusiva de la
T.A.
- REGIDORIA DE JOVENTUT: 25% de la dedicació exclusiva de la T.A.
- REGIDORIA D’IGUALTAT, SERVEI DONA I CEMENTERIS: 25% de
la dedicació exclusiva de la T.A.
Serà d’aplicació la normativa en matèria de incompatibilitat.
Els càrrecs en règim de dedicació parcial anteriors percebran, com a retribució anual, 14 pagues de l’ import resultant d’aplicar els percentatges anteriorment indicats sobre la retribució mensual de la Tinença d’Alcaldia en règim de
dedicació exclusiva. Aquestes retribucions s’ abonaran mensualment, duplicant-se en els mesos de juny i desembre.
Així mateix aquestes retribucions s’incrementaran amb l’IPC anual a data
1 de gener, sense perjudici que les retribucions a percebre l’any 2012 es veuran
incrementades amb l’IPC de Juny a Desembre de 2011.
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
Per Ple
Per Junta de Govern Local
Per Comissió Informativa
Per Junta de Portaveus

euros/bruts
345’75
270’00
52’92
270’00

Aquestes assignacions per assistències s’incrementaran anualment amb el
percentatge d’IPC a 1 de gener, sense perjudici que les assignacions per assistències a abonar en el 2012 s’incrementin amb l’IPC de Juny a Desembre de
2011.
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
456’88
Per regidor / mes
152’30
Per tant, el total a percebre per cada grup (456,88 + 152,30 x número de
regidors), serà:
PP (13 regidors)
2.436,78
PSOE (8 regidors)
1.675,28
Aquesta dotació econòmica, s’incrementarà anualment en el mateix percentatge que el de l’IPC a 1 de gener, a excepció de la dotació econòmica a percebre en el 2012 que s’incrementarà amb l’ IPC de Juny a Desembre de 2011.
Maó, 14 de juny del 2011.
L’Alcaldessa, Águeda Reynés Calvache’.
De conformitat amb el que disposa l’article 104.3 de la Llei 7/85
Reguladora de les Bases de Règim Local es procedeix a la publicació de l’acord
del Ple de l’Ajuntament de Maó de dia 23 de juny de 2011, sessió extraordinària, quant a organització administrativa municipal, pel que fa a la creació de
llocs de feina reservats a funcionaris d’ocupació eventual, així com dels decrets
d’alcaldia de nomenament de funcionaris d’ ocupació eventual, que resten del
tenor literal següent:
‘El Ple municipal amb 13 vots a favor (PP) i 8 vots en contra (PSOE), dels
21 membres de la corporació, acorda aprovar les propostes d’Alcaldia de data
20.06.2011, que són del tenor literal següent:
D’acord amb l’article 104 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de
règim local i amb la finalitat de posar en marxa la vessant administrativa del nou
organigrama polític
PROPOSO AL PLE:
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La creació del següent lloc de feina reservat a funcionaris d’ocupació
eventual dels previstos a l’esmentat article 104 de la Llei 7/85, Reguladora de
Bases de règim local, no integrat en la relació de llocs de feina, amb unes retribucions anuals de 14 pagues sou brut/mes per un import de 3.928,57 €, amb la
següent denominació:
Assessor de confiança de participació ciutadana i comunicació.
Maó, a 20 de juny de 2011.
L’Alcaldessa: Águeda Reynés Calvache’.
‘D’acord amb l’article 104 de la Llei 7/85, Reguladora de les de Bases de
règim local i amb la finalitat de posar en marxa la vessant administrativa del nou
organigrama polític
PROPOSO AL PLE:
La creació del següent lloc de feina reservat a funcionaris d’ocupació
eventual dels previstos a l’esmentat article 104 de la Llei 7/85, Reguladora de
les Bases de règim local, no integrat en la relació de llocs de feina, amb unes
retribucions anuals de 14 pagues sou brut/mes per un import de 3.357,14€, amb
la següent denominació:
Assessor-Direcció Serveis Econòmics
Maó, a 20 de juny de 2011.
L’Alcaldessa: Águeda Reynés Calvache’.
‘D’acord amb l’article 104 de la Llei 7/85, Reguladora de les de Bases de
règim local i amb la finalitat de posar en marxa la vessant administrativa del nou
organigrama polític
PROPOSO AL PLE:
La creació dels següents llocs de feina reservats a funcionaris d’ocupació
eventual dels previstos a l’esmentat article 104 de la Llei 7/85, Reguladora de
les Bases de règim local, no integrats en la relació de llocs de feina, amb unes
retribucions anuals de 14 pagues sou brut/mes per un import de 2.903,11 €, amb
la següent denominació:
Assessor-Direcció Serveis a les Persones.
Assessor-Direcció Dinamització Comercial.
Maó, a 20 de juny de 2011.
L’Alcaldessa, Águeda Reynés Calvache’.
‘D’acord amb el que disposa l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i en consonància amb l’acord pres pel
Ple municipal el dia 23 de juny de 2011, he resolt:
1. Nomenar funcionari d’ocupació eventual el senyor Juan Carlos Ortego
Elvira, per a desenvolupar el càrrec d’Assessor de Participació Ciutadana i
Comunicació, amb dret a percebre unes retribucions anuals de 14 pagues sou
brut/mes per un import de 3.928,57 €, segons acord de Ple de data 23/06/2011.
2. Aquest nomenament tindrà efectes a partir del dia 01/07/2011 i es mantindrà fins el cessament exprés o la finalització del meu mandat.
L’Alcaldessa; Águeda Reynés Calvache.
La secretaria; Mónica Mercadal Pons’.
‘D’acord amb el que disposa l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i en consonància amb l’acord pres pel
Ple municipal el dia 23 de juny de 2011, he resolt:
1. Nomenar funcionari d’ocupació eventual el senyor Manuel Yebra
Benavente, per a desenvolupar el càrrec d’Assessor-Direcció Serveis
Econòmics, amb dret a percebre unes retribucions anuals de 14 pagues sou
brut/mes per un import de 3.357,14 €, segons acord de Ple de data 23/06/2011.
2. Aquest nomenament tindrà efectes a partir del dia 24/06/2011 i es mantindrà fins el cessament exprés o la finalització del meu mandat.
L’Alcaldessa; Águeda Reynés Calvache.
La Secretaria; Mónica Mercadal Pons’
‘D’acord amb el que disposa l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i en consonància amb l’acord pres pel
Ple municipal el dia 23 de juny de 2011, he resolt:
1. Nomenar funcionari d’ocupació eventual el senyor Fernando Cubero
Marcos, per a desenvolupar el càrrec d’Assessor-Direcció Serveis a les
Persones, únicament pel que fa a la Residència Geriàtrica
2. La limitació de l’àmbit de les funcions a desenvolupar comporta una
reducció de les retribucions a percebre, que es fixen en la quantitat de 2.600€
mensuals mes dues pagues extraordinàries anual del mateix import.
3. Aquest nomenament tindrà efectes a partir del dia 09/08/2011 i es mantindrà fins el cessament exprés o la finalització del meu mandat.

20-08-2011
L’Alcaldessa; Águeda Reynés Calvache.
La Secretaria; Mónica Mercadal Pons’.

‘D’acord amb el que disposa l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i en consonància amb l’acord pres pel
Ple municipal el dia 23 de juny de 2011, he resolt:
1. Nomenar funcionari d’ocupació eventual el senyor José María
Almuzara Lamua, per a desenvolupar el càrrec d’Assessor-Direcció
Dinamització Comercial, amb dret a percebre unes retribucions anuals de 14
pagues sou brut/mes per un import de 2.903,11 €, segons acord de Ple de data
23/06/2011.
2. Aquest nomenament tindrà efectes a partir del dia 01/07/2011 i es mantindrà fins el cessament exprés o la finalització del meu mandat.
L’Alcaldessa; Águeda Reynés Calvache.
La Secretaria; Mónica Mercadal Pons’.

—o—

Ajuntament d'Alaior
Num. 17496
Fem públic que el Ple de la corporació, en sessió extraordinària de dia 5
d’agost de 2011 ha aprovat inicialment l’Ordenança Municipal Reguladora
d’Obres Menors i el seu Annex I.
L’expedient d’aquest acord resta exposat al públic en el Departament
d’Urbanisme per termini de trenta dies a comptar des del dia següent al de la
publicació d’aquest anunci al BOIB, a fi que el veïnat i les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions.
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini establert, es
considerarà aprovada l’ordenança definitivament sense necessitat d’Acord
exprés per part del Ple, i es publicarà per a obtenir plena efectivitat.
Alaior, 9 d’agost de 2011
La Batlessa, Misericòrdia Sugrañes Barenys

—o—

Ajuntament de Sant Lluís
Num. 17492
S’ha intentat dur a terme les notificacions per correu certificat amb acusament de rebut i no s’ha pogut fer a causa que s’ignora el domicili o no s’hi ha
trobat els interessats que es relaciones.
Per aquest motiu, i en compliment del que estableix l’article 59.4 de la
Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú –BOE de 27 de novembre- es procedeix a
la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de la present proposta de
resolució.
En compliment del que disposa l’art. 13.2 del Reglament de procediment
sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
vial(BOE de 21.04.94) l’instructor de l’expedient sancionador per infracció de
trànsit vial que sa indica, i basant-se en els fonaments que de manera específica
i succinta han estat explicades a l’esmentat expedient, proposa la imposició
d’una multa en la quantia especificada. D’acord amb l’art.21 del Reial Decret
320/1994, es procedirà de la següent manera:
A) CONFORMITAT AMB LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
L’import de la multa fixada es farà efectiu durant el període de Quinze
dies, contats a partir del següent a la recepció de la present notificació, amb una
reducció del 30% d’acord amb l’article 67.1 de la llei 19/2001 de 19 de desembre utilitzant qualsevol d’aquests mitjans:
1- En metàl·lic o mitjançant xec o taló de compte corrent, acompanyant la
present notificació, al servei de Recaptació municipal (Pla de sa Creu s/n, Sant
lluís)
2- Gir postal, dirigit al Servei de Recaptació de l’Ajuntament de Sant
Lluís, consignant-hi el número d’expedient i la matrícula del vehicle.
3- Ingrés bancari a Sa Nostra (c/c 2051.0056.56. 1010840379 consigna-hi
el número d’expedient i matrícula )
Si feis efectiu l’import de la multa abans de 15 dies a patir del dia següent
a la publicació, se us concedirà el benefici del 30% de reducció de la multa, d’acord amb l’article 67.1 de la Llei 19/2001 de 19 de desembre, i se us aplicarà

