DECRET D’ALCALDIA
Maó, 14 de desembre de 2017

PLA NORMATIU ANUAL DE L'AJUNTAMENT DE MAÓ-MAÓ
1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, en el seu article 132, ha instaurat l’obligació de les administracions públiques
d’aprovar anualment un Pla Normatiu, que ha de contenir les iniciatives reglamentàries que
hagin de ser elevades per a la seva aprovació l'any següent. Cal, per tant, implementar-lo per a
l’any vinent, el 2018.
2. Aquest document ha de recollir, per tant, les iniciatives reglamentàries que l'equip de govern
pretén escometre en el següent exercici, i concretament durant el primer trimestre de l'any,
encara que el seu contingut pugui modificar-se al llarg de l'exercici per fer front a necessitats
sobrevingudes.
3. A tal efecte, d’acord amb les previsions municipals, agrupades per àrees, especialment la de
Promoció Econòmica, on es concentren la major part de la previsions referents a modificació
d'ordenances i reglaments, es planifica l’abordament de la normativa en la forma que es dirà.
Conseqüentment,
DECRET:
1. L’aprovació del Pla Normatiu per a l’any 2018, que inclou les següents actuacions:
· Regidoria de Comerç, Turisme, Promoció Econòmica i Activitats:
· Revisió de l'Ordenança que regula els horaris dels establiments d'oferta
complementària, espectacles públics i activitats recreatives.
· Revisió de l'Ordenança reguladora de l’ús de les vies i espais públics.
· Revisió de l'Ordenança Reguladora de la protecció de l'atmosfera davant la
contaminació per renous i vibracions.
· Revisió de l'Ordenança reguladora de la venda ambulant en Maó.
· Regidoria d'Urbanisme, Obra Pública i Mobilitat:
· Revisió de l'Ordenança reguladora de la taxa pel servei d'estacionament regulat,
sistema Àrea
· Altres normatives:
· Estudi i elaboració d'un pla de viabilitat de llicències temporals de taxi.
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· Exclusions:
Queden exclosos del Pla Normatiu Anual els pressupostos generals de l'Ajuntament, les
ordenances fiscals i de preus públics, donat el seu contingut eminentment financer i
periodicitat anual per defecte.
Així mateix, s'exclouen els plans urbanístics, que tenen un procediment d'elaboració i
aprovació especial.
2. El Pla es publicarà al Portal de la Transparència de l'Ajuntament.
3. Del Pla es donarà compte al proper Plenari.
Ho mana i signa l’alcaldessa, a Maó, a 14 de desembre de 2017, davant de la Secretària, que
dóna fe.
L’alcaldessa

La secretària interina

Conxa Juanola Pons

Mònica Mercadal Pons
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