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

DECRET DE LA BATLIA

D’acord amb l’establert  a l’article  46 i  s.s del ROF, correspon a la Batlia  el
nomenament  dels  tinents  de  Batle  dins  la  seva  competència  per  l’organització
municipal.

En l'organització municipal dissenyada per la Batlia s'estableix la definició de 5
grans àrees d'actuació de les quals seran responsables distints membres del consistori. 

Tenint en compte aquest esquema i sense perjudici d'un aprofundiment sobre el
nivell de delegació que pot desenvolupar-se, a la vista de l'estructura dissenyada i en
virtut de les atribucions que em confereix l'article 43.3 ROF, HE RESOLT :

Primer.  Nomenar  els  tinents  de Batle  i  realitzar  a  favor dels  mateixos  i  dels
regidors que s'esmenten, les delegacions que així mateix es detallen, consistents en el
seguiment de l'actuació municipal en els àmbits següents:

1r. Tinent de Batle senyor Biel Pocoví Ferrando :  àrees de serveis d’Agricultura
i Medi Ambient i Serveis Socials i Salut.

2n.  Tinent  de  Batle  senyora  María  Teresa  Martinez  Marcus  :  àrees  de
Enconomia i Hisenda, Turisme i Noves Tecnologies.

Regidora  Senyora  María  Francisca  Pocoví  Melià:  àrees  d’Educació,  Cultura,
Fires i Festes.

Regidor Senyor Octavi Rechach Bauza : àrees d’Esports i Juventud.

Les àrees de Urbanisme, Habitage i Participació Ciudatdana queden reservades
per la Batlia.

Segon.  Nomenar  membres  de  la  Junta  de  Govern  Municipal  als  1er  i  2on.
Tinents de Batlia Senyor Biel Pocoví Ferrando i Sra. María Teresa Martinez Marcus,
quedant integrada la mateixa pels indicats regidors i presidida per aquesta Batlia.

Tercer.- Realitzar a favor de la Junta de govern local les delegacions següents:

A) Tractament i resolució dels expedients de llicències urbanístiques i d’activitats.
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B) Disposar  despeses  dins  el  límit  de  la  seva  competència  i  sempre  que  siguin
superiors als límits fixats a les bases d’execució del pressupost municipal com a
competència de la Batlia.

C) Aprovació  dels  acords  referents  a  la  recaptació  de  tributs  (comptabilització
d’altes, baixes de recaptació, tramitació de devolucions,...)

D) Contractació de les obres, serveis i subministres.

Quart .- . Les presents delegacions produeixen efecte des del dia següent al de la
data de la present resolució, sense perjudici de la seva preceptiva publicació al BOIB.

 
Ho mana i signa el Sr. Batle-President D. Joan Verger Rosiñol, a Montuïri a

divuit de juny de dos mil quinze.

Pren Raó
            El Secretari


