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2.- Possibilitar l’obtenció d’estadístiques que permetin conèixer la realitat
en la qual es treballa en els quatre nivells: Municipi, Consell Insular, Comunitat
Autònoma i Ministeri.
3.- Facultar la planificació als Serveis Socials a partir de les necessitats
detectades amb les dades obtingudes mitjançant les estadístiques.
4.- Permetre conèixer puntualment els canvis de necessitats que es van
produint en la zona corresponent.
Vist l’informe emès pels serveis socials en relació a les utilitats i ubicació
del programa SIUSS.
Atès que el programa SIUSS s’ha de donar d’alta al Registre General de
Protecció de Dades (RGPD),
PROPÒS:
Que el Ple de l’Ajuntament acordi l’adhesió al programa SIUSS per instal·lar-lo als Serveis Socials de Ca sa Milionària i es portin a terme els tràmits
legals corresponents davant al RGPD.”
Ciutadella de Menorca, 17 de setembre de 2003
L’alcalde; Llorenç Brondo Jover
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de día 11 de septiembre de
2003, acordó aprobar la propuesta de la Presidenta de la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales, que literalmente copiada dice:
“El SIUSS (Sistema Informático de Usuarios de Servicios Sociales) es un
programa que tiene como principales finalidades:
1.- Facilitar la recogida de información por parte de los profesionales de
los servicios sociales.
2.- Posibilitar la obtención de estadísticas que permitan conocer la realidad en la cual se trabaja en cuatro nivels: Municipio, Consell Insular,
Comunidad Autónoma y Ministerio.
3.- Facultar la planificación a los Servicios Sociales a partir de las necesidades detectadas con los datos obtenidos mediante las estadísticas.
4.- Conocer puntualment los cambios de necesidades que van produciéndose en la zona correspondiente.
Visto el informe emitido por los servicios sociales en relación a la utilidad
y ubicación del programa SIUSS.
Dado que el programa SIUSS debe ser dado de alta en el Registro General
de Protección de Datos (RGPD),
PROPONGO:
Que el Pleno del Ayuntamiento acuerde la adhesión al programa SIUSS
para instalarlo en el àrea municipal de Servicios Sociales de Ca sa Milionària y
se efectúen los trámites legales correspondientes ante al RGPD.”
Ciutadella de Menorca, 17 de septiembre de 2003
El alcalde; Llorenç Brondo Jover
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Ajuntament d'es Mercadal
Num. 17733
REGLAMENT ORGÀNIC DE L´AJUNTAMENT DES MERCADAL
1.- L´Ajuntament des Mercadal, gaudint de l´autonomia en la gestió dels
seus interessos, d´acord amb el que disposa la Llei reguladora de les bases de
règim local, es dota del present Reglament orgànic, regulador del funcionament
de la institució.
2.- Les prescripcions del present Reglament que complementin allò que
preveu la Llei reguladora de les bases de règim local, seran d´aplicació preferent
a qualsevol norma que no tengui caràcter bàsic.
3.- La facultat d´interpretar aquest reglament correspon en últim extrem al
Ple de l´Ajuntament des Mercadal.
4.- DELS GRUPS DE REGIDORS/ES
Els regidors/es a efectes de la seva actuació corporativa s´entendran constituïts en grups, corresponents a les candidatures a què pertanyin, sigui quin
sigui el número dels seus components.
5.- Cada grup de regidors/es nomenarà un portaveu, el qual s´integrarà a
la Junta de Portaveus.
6.- La Corporació, dintre de les seves possibilitats, posarà a disposició
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dels grups de regidors/es els mitjans materials perquè puguin desenvolupar la
seva activitat. Tots els grups gaudiran d´igualtat en el tracte.
7.- DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
Una vegada constituïdes les comissions informatives, els grups podran
substituir un o més dels seus membres per uns altres del mateix grup, després de
comunicar-ho per escrit a l´Alcaldia.
Si la substitució només es produís per a una determinada reunió, la comunicació es farà
Verbalment al president de la Comissió.
8.- Els regidors/es podran assistir a les reunions de les comissions de què
no formin part, amb veu i sense vot.
El batle és president nat de totes les comissions, i les presideix sempre que
hi assisteixi. No obstant això, els membres de cada Comissió elegiran d'entre
ells un regidor per presidir-la, el nom del qual serà propost al batle el seu nomenament.
9.- No es tractaran a les sessions de les comissions més que els assumptes
inclosos a l´ordre del dia, tret que siguin declarats d´urgència amb el vot de la
majoria simple dels membres de la comissió. Igualment, podran restar sobre la
mesa les qüestions sobre les quals, amb el vot de la majoria dels regidors/es, es
consideri que no s´ha informat suficientment.
10.- Els empats en les votacions es dirimiran amb el vot de qualitat del
president.
11.- L´Ajuntament des Mercadal podrà acordar la creació de comissions
especials, per un acord del Ple pres per majoria simple dels regidors, les quals
es faran cessar en haver acabat l´objecte pel qual s´hagin creat.
12.- LA JUNTA DE PORTAVEUS
Està constituïda per l´alcalde i tots els portaveus dels diferents grups.
Tot i que la competència per convocar el Ple i l'ordre del dia del mateix,
correspon a l'Alcaldia, serà missió de la Junta de Portaveus elaborar una proposta de l´ordre del dia del Ple, que l´alcalde haurà de tenir en compte per a la
seva confecció definitiva.
Igualment, podrà rebre l´encàrrec del Ple o de l´Alcaldia, per tractar qüestions específiques.
13.- DEL PLE DE L´AJUNTAMENT
El Ple desenvoluparà sessió ordinària cada dos mesos, com a mínim, en el
dia fixat per acord plenari, convocat per l´alcalde amb un ordre del dia que haurà
de ser consultat a la Junta de Portaveus.
Per a la convocatòria de plens extraordinaris no serà necessària la consulta amb la Junta de Portaveus.
14.- Els plens extraordinaris són convocats per l´alcalde, per decisió pròpia o per petició expressa de quatre regidors/es de la Corporació. En el cas d´una
petició en aquest sentit, presentada pel número suficient de regidors/es, l´alcalde estarà obligat a convocar el Ple en el termini màxim de 15 dies.
15.- Els regidors/es podran presentar, excepcionalment, mocions d´urgència als plens ordinaris. La urgència del seu debat es decidirà per majoria simple.
16.- En cas de vacant, malaltia o impediment de l´alcalde, el Ple serà presidit pels tinents d´alcalde, per odre de nomenament.
17.- Els regidors/es tenen el deure d´assistir a les sessions. Les absències
dels regidors es comunicaran amb temps suficient per tal que es faci constar en
acta la seva excusa.
18.- Correspon a l´alcalde dirigir els debats del Ple i mantenir-ne l´ordre.
19.- Les intervencions en els debats seguiran el següent ordre:
Intervindrà en primer lloc el regidor autor de la proposta o la moció, per
presentar-la.
En segon lloc, intervindrà un representat del grup que hagi esmenat la proposta.
Seguidament intervindrà un regidor de cada grup, de menor a major
segons el número de components, per posicionar-se al respecte.
Si l´Alcalde ho considera convenient i els grups ho demanen, es produirà
un altre torn d´intervencions amb el mateix ordre, i seguidament es passarà a la
votació.
Les votacions de les mocions o propostes que hagin rebut una esmena es
produiran de la següent manera:
En el cas que el proposant accepti l'esmena presentada, es procedirà
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a la votació de la nova proposta que inclou l'esmena en qüestió.
Si l'esmena presentada no fos acceptada per l'autor de la proposta o
moció es votaran els dos texts proposats aprovant-se el que més vots obtingui.
20.- L´alcalde podrà concedir l´ús de la paraula als regidors que hagin
estat objecte d´al.lusions personals, amb l´únic objectiu d´esclarir la qüestió
objecte del debat.
21.- Abans d´iniciar-se el debat, un regidor podrà demanar la paraula per
formular una qüestió d´ordre, sense que en la seva intervenció pugui entrar en
els fons de la qüestió objecte del debat.
22.- L´alcalde podrà interrompre el debat quan la intervenció derivi fora
de l´objecte del
debat. Igualment podrà retirar l´ús de la paraula quan un regidor profereixi expressions susceptibles d´alterar l´ordre o que es puguin considerar poc respectuoses.
23.- Les votacions s´efectuaran a mà alçada, excepte a petició expressa
d´algun grup de regidors/es, i si així s'aprova per part de la majoria simple dels
regidors.
24.- Els grups que no hagin intervingut en el debat d´un punt de l´ordre
del dia, podran demanar la paraula per fer una explicació de vot. En qualsevol
cas no es permetrà reobrir el debat.
25.- Independentment de les intervencions generals sobre els punts de
l´ordre del dia, les intervencions dels regidors/es podran adoptar les formes
següents:
a) Esmenes. És la sol.licitud d´ampliació o modificació d´una proposta
o dictamen, feta per escrit i entregada a la Secretaria abans d´iniciar-se el debat
de l´assumpte. Si es presenta de forma oral, s´haurà de votar la seva urgència.
b) Moció. És la proposta d´acord entregada al Registre General amb
temps suficient per ser inclosa a l´ordre del dia de la Comissió Informativa
corresponent, de tal manera que s'inclogui a l'ordre del dia del Ple, la moció ja
dictaminada.
c) Prec. És la formulació d´una proposta d'actuació. Els precs poden ser
debatuts però no votats. Per poder-se formular en el decurs del Ple, s´han
d´entregar per escrit a la Secretaria, abans de començar la sessió.
d) Pregunta. És qualsevol qüestió plantejada als regidors de l´equip de
govern o a l´Alcaldia. S´han de presentar per escrit 48 hores abans d´iniciar la
sessió.
Les preguntes s'hauran de contestar en la pròpia sessió del Ple, i si no fos
possible, en el decurs de la primera sessió plenària posterior al Ple en què es formulin a no ser que, abans, es contestin per escrit.
En qualsevol cas els precs i les preguntes sols es podran formular en els
plenaris ordinaris, i s'hauran de formular i contestar de manera breu i sense que
es pugui donar lloc a rèpliques.
El batle podrà, en acabar els plens ordinaris, obrir un torn d'intervencions
per part dels ciutadans que assisteixin a l'acte. Les intervencions s'hauran de
formular de manera breu i ser contestades pels regidors o per l'alcalde també de
manera breu.
26.- REFORMA DEL REGLAMENT ORGÀNIC
La iniciativa de la reforma correspon a l´alcalde o a un grup de regidors/es. En aquest darrer cas, l´alcalde estarà obligat a incloure la proposta a
l´ordre del dia del Plenari de la Corporació, dins els dos mesos següents a la
seva presentació en el Registre General de l´Ajuntament.
La proposta de reforma exigirà per aprovar-se el suport de la majoria
absoluta del Ple.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament orgànic entrarà en vigor l´endemà d´aprovar-se definitivament.
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Ajuntament de Sant Lluís
Num. 17838
RESOLUCIÓN DE ALCALDIAMediante Resolución de Alcaldía núm.
129/2003 de día 13.05.03 se aprobaron las bases de los concursos oposición
para proveer definitivamente las siguientes plazas:Dos plazas de Peón de conservación y mantenimiento.Dos plazas de Oficial de conservación y mantenimiento.Una plaza de Oficial de conservación albañil.Dos plazas de ayudante de
mantenimiento, servicio limpieza.Una plaza de notificador/aEn el BOIB núm.
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78 de día 03.06.03 se publicaron dichas bases y en el BOE núm. 163 de día
09.07.03 se publicó el anuncio de dicha convocatoria, al objeto que los interesados puedan presentar instancias, finalizando dicho plazo el día 29.07.03.Con
fecha 17.09.03 se remiten escritos a los grupos políticos que forman la
Corporación, así como al Comité del Personal Laboral, para que designen a los
miembros que formarán parte del Tribunal calificador.En conformidad con las
bases aprobadas, por la Alcaldía se dictará resolución declarando la lista de
admitidos y excluidos, la cual se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el BOIB. Asimismo, se informará del lugar, fecha y hora del
inicio de los ejercicios.Atendiendo a las circunstancias expuestas; atendiendo a
la urgencia que esta Corporación se le plantea en la resolución de los diferentes
expedientes; y en virtud de las atribuciones que me confiere la vigente Ley de
Régimen Local, vengo enRESOLVER
Primero.- Con relación a DOS PLAZAS DE PEÓN DE
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO:a) Aprobar la relación de admitidos,
que se corresponde a la totalidad de las solicitudes presentadas, de acuerdo con
el siguiente detalle:Antonio Griñan Roselló, RE 4213 de fecha 17.07.03.Juan
Luis Taltavull Saura, RE 4278 de fecha 21.07.03.José Pons Pons, RE 4330 de
fecha 24.07.03.Evaristo Camps Sintes, RE 4349 de fecha 24.07.03.Juan Luis
Carreras Pons, RE 4362 de fecha 25.07.03.Antonio Cloquells Tudurí, RE 4373
de fecha 25.07.03.Joan Pons Olives, RE 4387 de fecha 28.07.03.Miguel A. Pons
Pons, RE 4397 de fecha 28.07.03.Gabriel Fernando Marqués Portella, RE 4412
de fecha 29.07.03.b) Determinar que las pruebas de selección se desarrollarán
en el Ayuntamiento el día 13 de octubre de 2003, a las 16 horas.c) En conformidad con las Bases aprobadas y las designaciones efectuadas por los grupos
políticos y el Comité del Personal Laboral, el Tribunal estará formado
por:Presidente: Alcalde, D. Llorenç Carretero TuduríVocales:
PSOE.- Titular: Dª Juana Prieto Ardao Suplente: D. Manuel González
Gálvez.Dª Giuditta Zanil Battiston.UCM.- Titular: Dª Carmen Pons
Villalonga.PP.- Titular: D. Pedro A. Morro FerràSuplente: Dª Maria Nieves
Baillo Vadell.PSM.- Titular: Guillem Mercadal GonyalonsComité Personal
Laboral: Titular: Dª Yolanda Pons Orfila.Suplente: D. Osvaldo Fábreguez
Elizondo.Jefe Servicios Técnicos Municipales: D. Enric Barbat
BoteySecretario: D. Isidro López de Hoyos Herrero
Segundo.- Con relación a DOS PLAZAS DE OFICIAL
DE
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO:a) Aprobar la relación de admitidos,
que se corresponde a la totalidad de las solicitudes presentadas, de acuerdo con
el siguiente detalle:José Gomila Melia, RE 4136 de fecha 15.07.03.Antonio
Griñan Roselló, RE 4214 de fecha 17.07.03.Antonio Pons Pons, RE 4315 de
fecha 23.07.03.Jesús María Pons Pons, RE 4316 de fecha 23.07.03.Evaristo
Camps Sintes, RE 4350 de fecha 24.07.03.Juan Luis Carreras Pons, RE 4363 de
fecha 25.07.03.Antonio Rodriguez Lorente, RE 4365 de fecha 25.07.03.Emilio
Martínez Cardona, RE 4367 de fecha 25.07.03.Antonio Cloquells Tudurí, RE
4374 de fecha 25.07.03.Joan Pons Olives, RE 4388 de fecha 28.07.03.Miguel A.
Pons Pons, RE 4398 de fecha 28.07.03.Ramón Ruiz Mena, RE 4401 de fecha
28.07.03.Gabriel Fernando Marqués Portella, RE 4415 de fecha
29.07.03.Antonio Masegosa Calvete, RE 4417 de fecha 29.07.03.Juan Carlos
Rincon Dominguez, RE 4420 de fecha 29.07.03.Bartolomé Pons Salort, RE
4429 de fecha 29.07.03.Jaime Serra Carreras, RE 4440 de fecha
29.07.03.Miguel A. Fullana Seguí, RE 4451 de fecha 29.07.03.Victor Pons
Tudurí, RE 4452 de fecha 29.07.03. b) Determinar que las pruebas de selección
se desarrollarán en el Ayuntamiento el día 14 de octubre de 2003, a las 16
horas.c) En conformidad con las Bases aprobadas y las designaciones efectuadas por los grupos políticos y el Comité del Personal Laboral, el Tribunal estará formado por:Presidente: Alcalde, D. Llorenç Carretero TuduríVocales:
PSOE.- Titular:
Dª Juana Prieto Ardao Suplente: D. Manuel González
Gálvez.Dª Giuditta Zanil Battiston.UCM.- Titular: Dª Carmen Pons Villalonga.
PP.- Titular: D. Pedro A. Morro FerràSuplente: Dª Maria Nieves Baillo
Vadell.PSM.- Titular: D. Guillem Mercadal GonyalonsComité Personal
Laboral: Titular: D. Francisco MiróSuplente: D. Osvaldo Fábreguez
Elizondo.Jefe Servicios Técnicos Municipales: D. Enric Barbat
BoteySecretario: D. Isidro López de Hoyos Herrero
Tercero.- Con relación a UNA PLAZA DE OFICIAL
DE
CONSERVACIÓN ALBAÑIL:a) Aprobar la relación de admitidos, que se
corresponde a la totalidad de las solicitudes presentadas, de acuerdo con el
siguiente detalle:Evaristo Camps Sintes, RE 4351 de fecha 24.07.03.Antonio
Rodriguez Lorente, RE 4364 de fecha 25.07.03.Emilio Martínez Cardona, RE
4366 de fecha 25.07.03.Francisco G. Seguí Pons, RE 4372 de fecha
25.07.03.Ramón Ruiz Mena, RE 4400 de fecha 28.07.03.Gabriel Fernando
Marqués Portella, RE 4413 de fecha 29.07.03.Bartolomé Pons Salort, RE 4430
de fecha 29.07.03.b) Determinar que las pruebas de selección se desarrollarán
en el Ayuntamiento el día 15 de octubre de 2003, a las 16 horas.c) En conformidad con las Bases aprobadas y las designaciones efectuadas por los grupos
políticos y el Comité del Personal Laboral, el Tribunal estará formado

