
    DECRET DE BATLIA 
 

 “Atès el que disposa l’art. 46-1 i següents del R.D. 2568/86 de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, 
  HE RESOLT:  
PRIMER.- Nomenar : 

Primer Tinent de Batle a la Regidora Sra. Maria Antònia Munar 
Llabrés. 

Segon Tinent de Batle al Regidor Sr. Lorenzo Ramis Alomar. 
Tercer Tinent de Batle al Regidor Sr. Juan Munar Munar. 
Al Tinent de Batle, com a tal, li correspon substituir en la totalitat 

de les seves funcions i per ordre del seu nomenament, al Batlle, en el 
casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per l’exercici 
de les seves funcions. 

 
SEGON.- De la present resolució se’n donarà compte al Ple a la primera sessió 
que es celebri, se notificarà personalment al designats, i se publicarà al BOIB, 
sens perjudici de la seva efectivitat des de el dia següent de la present 
resolució.”  
 
 Costitx a 15 de juny de 2015 
  EL BATLE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 DECRET DE BATLIA 
 
En l’organització municipal dissenyada per la Batlia s’estableix la definició 

de  set grans àrees d’actuació: 
Urbanisme, 
Cultura, 
Educació 
Turisme, Comerç i Medi Ambient 
Vies , Obres i Manteniment, 
Sanitat i Acció Social  
Hisenda, Govern i Règim Interior 
Esports i Joventut 
 
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.- Que les àrees d’Urbanisme, Cultura i Educació es 
gestionaran directament des de la batlia. 
 

SEGON.- Realitzar a favor dels tinents de Batle i Regidors, les 
delegacions que així mateix es detallen, consistents en el seguiment de 
l’actuació municipal en els àmbits següents: 

 
  1r. Tinent de Batle Sra. Maria Antonia Munar Llabrés l’àrea de: 
  Hisenda, Govern i Règim Interior 
  2n. Tinent de Batle Sr. Llorenç Ramis Alomar àrees de: 

Turisme, Comerç i Medi Ambient 
                3r. Tinent de Batle Sr. Joan Baptista Munar Munar àrees de: 

             Esports i Joventut 
Regidor,  Sr. Pedro Arrom Amengual àrea de : 
Vies , Obres i Manteniment 
Regidora, Sra. Antònia Fiol Serra, 
Sanitat i Acció Social 
 

  SEGON.- 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. 
 

TERCER.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la primera 
sessió que es celebri.”  

 
  Costitx a 15 de juny de 2015. 
   EL BATLE 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 DECRET DE BATLIA 
 
Atès el que disposa l’art. 43 i següents del R.D. 2568/86 de 28 de 

novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, i amb la finalitat de aconseguir una millor eficàcia 
en la gestió. 
 
HE RESOLT:  
 
                  PRIMER.- Delegar en el Segon Tinent de Batle Sr.  Llorenç Ramis 
Alomar, la representació de l’Ajuntament de Costitx al  Consorci d’aigües i al 
Tercer Tinent de Batle Sr. Joan Baptista Munar Munar el del Consorci 
d’Informàtica Local de Mallorca. 
                 SEGON.- De la present resolució se donarà compte al Ple a la 
primera Sessió que es celebri.” 
 
  Costitx a 15 de juny de 2015 
   EL BATLE 


		2015-06-24T13:39:49+0200
	SALAS ROCA ANTONI1435145989834




