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RELACIO ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2016 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (16-11-2016) 
 
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE DOL EN CAS 
D’ASSASSINAT MASCLISTA A MALLORCA, DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 
 
Antecedents 
 
La directora insular d'Igualtat, mitjançant informe de 16 de novembre de 2016 informa 
que el Consell de Mallorca condemna enèrgicament la violència que s’exerceix contra 
les dones, definida en l’article 65 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones 
i homes, que «entén per violència masclista la que, com a manifestació de la 
discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les 
dones, s’exerceix sobre aquestes pel fet mateix de ser dones, […] i comprèn qualsevol 
acte de violència per raó de sexe que tengui com a conseqüència, o que pugui tenir com 
a conseqüència, un perjudici o sofriment en la salut física, sexual o psicològica, i inclou 
les amenaces d’aquests actes, la coerció i les privacions arbitràries de la seva llibertat, 
tant si es produeixen en la vida pública com en la privada. […] també es consideren 
víctimes les filles i els fills de la mare víctima de violència.» 
 
A l’esmentat informe exposa que vol establir un «Protocol de dol en cas d’assassinat 
masclista» com a eina per comunicar el rebuig contra la violència cap a les dones i 
expressar la seva solidaritat amb les víctimes de la violència masclista i les seves 
famílies. 

La directora insular d'Igualtat fa constar a l’informe esmentat que l'aprovació del 
Protocol de dol en cas d’assassinat masclista no implica cap despesa per al Consell de 
Mallorca i cap de les actuacions previstes en el si del protocol no impliquen tampoc 
despesa.  

Fonaments Jurídics 
 
El Decret de 10 de juliol de 2015, pel que es determina l’organització del Consell de 
Mallorca, al seu article 4 atribueix al Departament de Participació Ciutadana i 
Presidència la competència per proposar l’ordenació del desenvolupament de polítiques 
de gènere i relacionades amb la dona.  
 
L’art 14.5 de la LO 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
com a criteri general d’actuació del poders públics inclou la següent previsió: “adopció 
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de les mesures necessàries per a l’eradicació de la violència de gènere”. El mateix 
estableix la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes. 
 
La Llei 11/2016, d’igualtat de dones i homes, estableix a l’art 68 que “les 
administracions públiques de les Illes Balears, en l’àmbit de les seves competències i de 
manera coordinada, han de dur a terme campanyes de sensibilització que incloguin un 
conjunt d’accions pedagògiques i comunicatives destinades a generar canvis i 
modificacions en les actituds de la població que permetin avançar cap a l’eradicació de 
la violència masclista (...) i també accions destinades a sensibilitzar la ciutadania sobre 
aquesta problemàtica”. 

La competència per aprovar els plans d’actuació correspon al Consell Executiu, tal com 
determina l’art. 1 b) del Decret d’Organització. 

 
En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l'article 31.2 e) del Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca, el conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu l’adopció del següent  
 

 
ACORD 

 
 

1. Aprovar el Protocol de dol en cas d’assassinat masclista a Mallorca, del Consell de 
Mallorca, que s’adjunta com a annex. 
 
PROTOCOL DE DOL EN CAS D’ASSASSINAT MASCLISTA A MALLORCA DEL 
CONSELL DE MALLORCA 
 
El Consell de Mallorca condemna enèrgicament la violència que s’exerceix contra les 
dones, definida en l’article 65 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i 
homes que «entén per violència masclista la que, com a manifestació de la 
discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les 
dones, s’exerceix sobre aquestes pel fet mateix de ser dones, […] i comprèn qualsevol 
acte de violència per raó de sexe que tengui com a conseqüència, o que pugui tenir com 
a conseqüència, un perjudici o sofriment en la salut física, sexual o psicològica, i inclou 
les amenaces d’aquests actes, la coerció i les privacions arbitràries de la seva llibertat, 
tant si es produeixen en la vida pública com en la privada. […] també es consideren 
víctimes les filles i els fills de la mare víctima de violència.» 
 
El Consell de Mallorca estableix un «Protocol de dol en cas d’assassinat masclista» com 
a eina per comunicar el rebuig contra la violència cap a les dones, expressar la seva 
solidaritat amb les víctimes de la violència masclista i les seves famílies, i sensibilitzar a 
la ciutadania sobre aquesta problemàtica. 
 
Les accions que cal seguir són: 
 

- Banderes a mitja asta a tots els edificis del Consell, llaç negre i porta mig oberta. 
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- Presidència ha de convocar un minut de silenci a les 12 h.  

- Redactar una nota de premsa. 

- Carta de condol a la família directa. 

- En el web del Consell posar un llaç negre i publicar la nota de premsa. 

- Modificar el perfil del twitter i facebook per posar-hi un llaç negre. 

- Ús de l’etiqueta: #MasclismeNO  

- Al darrer Ple del Consell anomenar totes les dones assassinades. 

- Proposar als ajuntament que s’adhereixin a aquestes iniciatives. 

 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU RELATIU A LA 
CONVOCATÒRIA 2017 PER A L’OBTENCIÓ DE L’ACREDITACIÓ 
PROFESSIONAL DEL PERSONAL D’ADMISSIÓ I CONTROL D’AMBIENT 
INTERN. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 

En data 9 de novembre de 2016, el cap del Servei d’Activitats ha emès informe sobre la 
conveniència de realitzar la convocatòria 2017 per a l’obtenció de l’acreditació 
professional del personal d’admissió i control d’ambient intern. 

S’ha redactat la proposta de Bases de la convocatòria 2017 per a l’obtenció de 
l’acreditació professional del personal d’admissió i control d’ambient intern i s’adjunta 
com a Annex. 

En data 15 de novembre de 2016 s’ha emès informe jurídic per part de la tècnica 
jurídica del Servei d’Activitats a l’empara d’allò que es disposa en l’article 172.1 del 
RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), on s’informa favorablement la tramitació de 
l’expedient. 

 
Per tot això, la consellera executiva de Territori i Infraestructures eleva al Consell 
Executiu del Consell Insular de Mallorca la següent proposta: 

ACORD 

1. Aprovar l’expedient de la convocatòria 2017 per a l’obtenció de l’acreditació 
professional del personal d’admissió i control d’ambient intern en les activitats 
d’espectacles públics i recreatives. 

2. Aprovar les «Bases de la convocatòria 2017 per a l’obtenció de l’acreditació 
professional del personal d’admissió i control d’ambient intern en les activitats 
d’espectacles públics i recreatives», que s’adjunten com a annex, i que han de regir 
l’esmentada convocatòria. 



 

 4 

3. Convocar públicament les proves de conformitat amb el contingut i requisits exigits a 
les «Bases de la convocatòria 2017 per a l’obtenció de l’acreditació professional del 
personal d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i 
recreatives».  

4. Facultar a la consellera executiva de Territori i Infraestructures per a la instrucció, 
realització i resolució de la resta de tràmits corresponents del procediment.  

5. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d’aquesta 
convocatòria, de les bases aprovades, i els annexos que les complementen. 

(Bases Adjuntes) 

ANNEX 1 
 

TARGETA D’IDENTIFICACIÓ DE PERSONAL D’ADMISSIÓ I CONTROL 
D’AMBIENT INTERN DE LES ACTIVITATS D’ESPECTACLES PÚBLICS I 
RECREATIVES. 
 
L’acreditació professional del personal d’admissió i control d’ambient intern de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives, es durà a terme mitjançant la targeta d’identificació, 
expedida pel Consell Insular de Mallorca i que tendrà les següents característiques: 
 

• Tamany: 54 x 85.5 mm 
• Part frontal: 

- Escut del Consell Insular de Mallorca 
- Consell Insular de Mallorca, Servei d’Activitats Classificades 
- Fotografia de la persona acreditada 
- CONTROL d’admissió i ambient intern 
- Número d’Acreditació, començant per les sigles Ma i format per quatre dígits. 
- Data d’expedició, amb el format dd/mm/aa  
- Data de caducitat, amb el format dd/mm/aa 

 

 

 

• Dorsal:  
- Nom i llinatges de la persona acreditada 
- DNI /NIE / Passaport  M
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- Text : Aquesta targeta és propietat del Consell Insular de Mallorca. És personal 
i intransferible, i acredita al titular per poder exercir les funcions del servei de 
personal d’admissió i control d’ambient intern de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives a les Illes Balears,  

 

 

 

ANNEX 2  
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA RENOVACIÓ o DUPLICAT DE LA TARGETA 
D’IDENTIFICACIÓ 

 
 
 

1r. LLINATGE 
 

 

2n. LLINATGE NOM 

DNI/NIE/PASSAPORT 
 
 

PAIS DE NAIXEMENT NACIONALITAT SEXE 

 
 
 
 

Carrer/Av./Plaça 
 
LOCALITAT 
 

CP MUNICIPI 

PROVINCIA 
 

PAIS 

TELÈFON 
 

FAX ADREÇA ELECTRÒNICA 

 
 

De conformitat amb la reglamentació vigent del Consell Insular de Mallorca i el Decret 
41/2011, de 29 d’abril, regulador dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern en 
les activitats d’espectacles públics i recreatives. 

 
SOL·LICIT: 

L’expedició de: 

DECLARANT 

ADREÇA DE NOTIFICACIÓ 
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( ) Duplicat de la targeta d’identificació 

( ) Renovació de la targeta d’identificació 

 
 
DOCUMENTS ADJUNTS (Tots aquests documents s’hauran de presentar d’acord 
amb l’establert a la convocatòria i hauran d’estar vigents en el moment de presentar-los 
en el Consell Insular de Mallorca): 

a)  Una fotografia recent model DNI, preferiblement en format digital. 

b)  Fotocòpia del DNI/NIE/passaport o permís de residència i de treball a Espanya o 

documents equivalents. 

c) Certificat oficial en què consti que la persona aspirant no té antecedents penals a 
Espanya (veure apartat Autoritz del present document) ni, si pertoca, en el seu país 
d’origen. En aquest darrer cas s’haurà de presentar el certificat de penals original 

amb una traducció oficial. 

d) Certificat mèdic oficial, favorable d’aptitud psicològica i de salut mèdica, on 
s’indica expressament que «reuneix les aptituds físiques i psíquiques idònies per al 

desenvolupament de les funcions dels serveis d’admissió i control d’ambient 

intern».  

 
DECLAR: 

1.  Que complesc els requisits que estipula l’article 10.2 del Reglament regulador dels 
serveis d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i 
recreatives, en l’àmbit de l’illa de Mallorca, publicat en el BOIB núm. 171, de 12 de 
desembre de 2013.  

2.  Que he abonat la taxa corresponent pel duplicat o renovació de la targeta acreditativa 
com a personal d’admissió i control d’ambient intern de les activitats d’espectacles 

públics i recreatives. 

3.  Que tenc la documentació que ho acredita. 

4.  Que em compromet a mantenir-ne el compliment durant el temps de vigència de 
l’acreditació i que, en cas contrari, ho comunicaré immediatament, de conformitat 
amb allò previst a l’article 13 del Reglament regulador dels serveis d’admissió i 
control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives, en 
l’àmbit de l’illa de Mallorca. 

  

AUTORITZ: 

M
od

el
 A

nn
ex

 2
 a

pr
ov

at
 p

er
 c

on
vo

ca
tò

ri
a 

20
17
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A l’òrgan instructor per a que accedeixi a la Base de dades del Registre Central de 
Penats del Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya, amb garantia de 
confidencialitat i als exclusius efectes d’obtenir la certificació oficial de que no dispòs 
d’antecedents penals a Espanya per obtenir un duplicat o renovació de la targeta 
acreditativa com a personal de control d’accés i d’ambient intern de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives.  

En cas de no autoritzar, marqui la casella         havent, en tal cas, d’aportar el certificat 
oficial en què consti que la persona aspirant no té antecedents penals a Espanya, tot 
conforme a la base 6 de la convocatòria. 

 

........ d .................................. de 201.. 
(signatura) 

 
 

 

 

 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, declar que em don per 
assabentat que les dades personals recollides s’incorporaran i es tractaran en el fitxer anomenat “Registre Insular de personal 
acreditat per a l’exercici dels serveis d’admissió i control d’ambient intern, en les activitats d’espectacles públics i recreatives”, 
a l’efecte d’obtenir l’acreditació i, en tot cas, a efectes estadístics. L’òrgan responsable del fitxer és el Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell Insular de Mallorca, davant el qual podré exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-me personalment a l’esmentat departament o bé per via postal al C/ General Riera, 113, 
07010 Palma. 

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de l’article 10 de la Llei orgànica 15/1999 (‘El responsable del fitxer i els qui 
intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les 
dades i al deure de guardar-les’). 

 

ANNEX 3  

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TITULAR DEL CENTRE DE FORMACIÓ SOBRE EL 
CURS BÀSIC DE PERSONAL DELS SERVEIS D’ADMISSIÓ I DE CONTROL D’AMBIENT 

INTERN 

 
 
 

NOM I LLINATGES 
 

DNI/NIF 

COM A TITULAR I/O REPRESENTANT LEGAL DE  
 
 

DNI/CIF 

 
 
 
 

Carrer/Av./Plaça 
 
LOCALITAT 
 

CP MUNICIPI 

 

M
od

el
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DECLARANT 

ADREÇA DE NOTIFICACIÓ 
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PROVINCIA 
 

PAIS 

TELÈFON 
 

FAX ADREÇA ELECTRÒNICA 

 
 
 
 
 

Data inici: Data fi: 

 
 

a)  Dades de l’empresa de formació legalment establerta 

NOM 
 

DNI/CIF 

ADREÇA 
 
LOCALITAT 
 

CP MUNICIPI 

PROVINCIA 
 

PAIS 

TELÈFON 
 

FAX ADREÇA ELECTRÒNICA 

 

b) Ubicació del local legalment establert on es farà la formació 

ADREÇA 
 
LOCALITAT 
 

CP MUNICIPI 

TELÈFON 
 

FAX ADREÇA ELECTRÒNICA 

 

........ d .................................. de 201.. 

(signatura) 
 

c) Dades i qualificació del personal docent per àrea formativa 

 

1 
NOM I LLINATGES CODI 

TITULACIÓ 
 

DNI TELÈFON 

 

2 
NOM I LLINATGES CODI 

TITULACIÓ 
 

DNI TELÈFON 

 

3 
NOM I LLINATGES CODI 

TITULACIÓ 
 

DNI TELÈFON 

 

4 
NOM I LLINATGES CODI 

Pàg. 1 de 5 

Pàg. 2 de 5
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Pàg. 2 de 5

DATES CURS BÀSIC 
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TITULACIÓ 
 

DNI TELÈFON 

 

5 
NOM I LLINATGES CODI 

TITULACIÓ 
 

DNI TELÈFON 

 

6 
NOM I LLINATGES CODI 

TITULACIÓ 
 

DNI TELÈFON 

 

7 
NOM I LLINATGES CODI 

TITULACIÓ 
 

DNI TELÈFON 

 

8 
NOM I LLINATGES CODI 

TITULACIÓ 
 

DNI TELÈFON 

 

 

........ d .................................. de 201.. 
(signatura) 

 
 

d) Relació de l’alumnat matriculat 

 

 1r. Llinatge 2n. Llinatge Nom DNI/NIE Sexe Adreça per a 
notificacions 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

Pàg. 2 de 5
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Pàg. 2 de 5
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18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

 

........ d .................................. de 201.. 
(signatura) 

e) Planificació del contingut del curs (temes, dies i horari), d’acord amb el temari fixat pel Consell 
Insular de Mallorca 

Dia Horari Bloc Temari Professor 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

........ d .................................. de 201.. 
(signatura) 
 

De conformitat amb la reglamentació vigent del Consell Insular de Mallorca i el Decret 41/2011, de 29 
d’abril, regulador dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern en les activitats d’espectacles 
públics i recreatives. 

DECLAR: 

Model Annex 3 aprovat per convocatòria 2017 
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1. Que les dades contingudes en aquest document son certes. 

2. Que l’establiment compleix tots els requisits exigibles i que aquest compromís es mantindrà durant 
l’exercici de l’activitat. 

3. Que he comunicat per escrit a cada alumne, abans de matricular-se, les conseqüències de la falta de 
compliment dels requisits de l’article 10 i del que disposa l’apartat 4 de l’article 18 d’aquest 
Reglament. 

4. Que tenc la documentació que ho acredita. 

5. Que em compromet a mantenir el compliment dels requisits. 

 
 

 ........ d .................................. de 201.. 
(signatura) 
 

 
 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, declar que em don per 
assabentat que les dades personals recollides s’incorporaran i es tractaran en el fitxer anomenat “Registre Insular de personal 
acreditat per a l’exercici dels serveis d’admissió i control d’ambient intern, en les activitats d’espectacles públics i recreatives”, 
a l’efecte d’obtenir l’acreditació i, en tot cas, a efectes estadístics. L’òrgan responsable del fitxer és el Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell Insular de Mallorca, davant el qual podré exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-me personalment a l’esmentat departament o bé per via postal al C/ General Riera, 113, 
07010 Palma. 

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de l’article 10 de la Llei orgànica 15/1999 (‘El responsable del fitxer i els qui 
intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les 
dades i al deure de guardar-les’)  

 

ANNEX 4  

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TITULAR DEL CENTRE DE FORMACIÓ 
SOBRE LA RELACIÓ D’ALUMNES QUE HAN SUPERAT EL CURS BÀSIC DE 

PERSONAL DELS SERVEIS D’ADMISSIÓ I DE CONTROL D’AMBIENT INTERN 
 
 
 

NOM I LLINATGES 
 

DNI/NIF 

COM A TITULAR I/O REPRESENTANT LEGAL DE  
 
 

DNI/NIF 

 
 
 

Carrer/Av./Plaça 
 
LOCALITAT 
 

CP MUNICIPI 

PROVINCIA 
 

PAIS 

TELÈFON 
 

FAX ADREÇA ELECTRÒNICA 

 
 
 
 

Data inici: Data fi: 

 
 

 

DECLARANT 

ADREÇA DE NOTIFICACIÓ 

DATES CURS BÀSIC 
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De conformitat amb la reglamentació vigent del Consell Insular de Mallorca i el Decret 41/2011, de 29 d’abril, regulador dels serveis 
d’admissió i de control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives. 

DECLAR: 

1. Que els alumnes que han superat amb aprofitament el curs bàsic són els que es relacionen a continuació  

2. Que les dades contingudes en aquest document són certes. 

3. Que tenc la documentació que ho acredita. 

4. Que em compromet a mantenir el compliment dels requisits. 

 

 ........ d .................................. de 201.. 
(signatura) 

 

 

 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, declar que em don per 
assabentat que les dades personals recollides s’incorporaran i es tractaran en el fitxer anomenat “Registre Insular de personal 
acreditat per a l’exercici dels serveis d’admissió i control d’ambient intern, en les activitats d’espectacles públics i recreatives”, 
a l’efecte d’obtenir l’acreditació i, en tot cas, a efectes estadístics. L’òrgan responsable del fitxer és el Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell Insular de Mallorca, davant el qual podré exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-me personalment a l’esmentat departament o bé per via postal al C/ General Riera, 113, 
07010 Palma. 

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de l’article 10 de la Llei orgànica 15/1999 (‘El responsable del fitxer i els qui 
intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les 
dades i al deure de guardar-les’)  

 

 

Relació d’alumnes que han superat amb aprofitament el curs bàsic juntament amb el codi del certificat corresponent 

 1r. Llinatge 2n. Llinatge Nom DNI/NIE Codi Sexe Adreça per a 
notificacions 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

 

CONSELL INSULAR DE MALLORCA – SERVEI D’ACTIVITATS 
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........ d .................................. de 201.. 

 

ANNEX 5  

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA INSCRIPCIÓ A LA PROVA AVALUADORA 

 
 
 

1r. LLINATGE 
 

 

2n. LLINATGE NOM 

DNI/NIE/PASSAPORT 
 
 

PAIS DE NAIXEMENT NACIONALITAT SEXE 

 
 
 

 
Carrer/Av./Plaça 
 
LOCALITAT 
 

CP MUNICIPI 

PROVINCIA 
 

PAIS 

TELÈFON 
 

FAX ADREÇA ELECTRÒNICA 

 

De conformitat amb la reglamentació vigent del Consell Insular de Mallorca i el Decret 
41/2011, de 29 d’abril, regulador dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern en 
les activitats d’espectacles públics i recreatives. 

SOL·LICIT: 

Ser admès/esa per participar a la prova avaluadora per obtenir l’acreditació professional 
com a personal del servei d’admissió i de control d’ambient intern d’activitats 
d’espectacles públics i recreatives. 

DOCUMENTS ADJUNTS (Tots aquests documents s’hauran de presentar d’acord 
amb l’establert a la convocatòria i hauran d’estar vigents en el moment de presentar-los 
en el Consell Insular de Mallorca): 

a)  Una fotografia recent model DNI, preferiblement en format digital. 

b) Fotocòpia del DNI/NIE/passaport o permís de residència i de treball a Espanya o 
documents equivalents. 

c)  Certificat oficial en què consti que la persona aspirant no té antecedents penals a 
Espanya (veure apartat Autoritz del present document) ni, si pertoca, en el seu país 
d’origen. En aquest darrer cas s’haurà de presentar el certificat de penals original 

amb una traducció oficial. 

 

DECLARANT 

ADREÇA DE NOTIFICACIÓ 
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d) Certificat mèdic oficial, favorable d’aptitud psicològica i de salut mèdica, on 
s’indica expressament que «reuneix les aptituds físiques i psíquiques idònies per al 

desenvolupament de les funcions dels serveis d’admissió i control d’ambient 

intern».  

 
 
DECLAR: 

1.  Que complesc els requisits que estipula l’article 10.2 del Reglament regulador dels 
serveis d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i 
recreatives, en l’àmbit de l’illa de Mallorca, publicat en el BOIB núm. 171, de 12 de 

desembre de 2013.  

2.  Que he abonat la taxa corresponent als drets d’examen per a la participació a la prova 
avaluadora per a l’obtenció de l’acreditació com a personal d’admissió i control 

d’ambient intern de les activitats d’espectacles públics i recreatives. 

3.  Que tenc la documentació que ho acredita. 

4.  Que em compromet a mantenir-ne el compliment durant el temps de vigència de 
l’acreditació i que, en cas contrari, ho comunicaré immediatament, de conformitat 
amb allò previst a l’article 13 del Reglament regulador dels serveis d’admissió i 
control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives, en 

l’àmbit de l’illa de Mallorca. 

 

AUTORITZ: 

A l’òrgan instructor per a que accedeixi a la Base de dades del Registre Central de 
Penats del Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya, amb garantia de 
confidencialitat i als exclusius efectes d’obtenir la certificació oficial de que no dispòs 
d’antecedents penals a Espanya per poder inscriure’m a la prova avaluadora per obtenir 
l’acreditació professional de personal de control d’accés i d’ambient intern de les 

activitats d’espectacles públics i recreatives.  

En cas de no autoritzar, marqui la casella         havent, en tal cas, d’aportar el certificat 
oficial en què consti que la persona aspirant no té antecedents penals a Espanya, tot 
conforme  a la base 6 de la convocatòria. 

 

 ........ d .................................. de 201.. 
(signatura) 
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D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, declar que em 
don per assabentat que les dades personals recollides s’incorporaran i es tractaran en el fitxer anomenat “Registre 
Insular de personal acreditat per a l’exercici dels serveis d’admissió i control d’ambient intern, en les activitats 
d’espectacles públics i recreatives”, a l’efecte d’obtenir l’acreditació i, en tot cas, a efectes estadístics. L’òrgan 
responsable del fitxer és el Departament de Territori i Infraestructures del Consell Insular de Mallorca, davant el qual 
podré exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-me 
personalment a l’esmentat departament o bé per via postal al C/ General Riera, 113, 07010 Palma. 

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de l’article 10 de la Llei orgànica 15/1999 (‘El responsable del 
fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret 
professional pel que fa a les dades i al deure de guardar-les’). 

 

 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL  
 
ASSIGNACIÓ I REVERSIÓ A LA PARTIDA DE LES APORTACIONS 
ECONÒMIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ I/O ADEQUACIÓ D’HIDRANTS 
PER A EMERGÈNCIES. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 
 
El  Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió que va tenir lloc el dia 10 de 
febrer de 2016, va adoptar l’acord d’aprovar el conveni tipus de col·laboració entre el 
Consell de Mallorca i els ajuntaments de població inferior o igual a 2.000 habitants per 
a la instal·lació i/o adequació d’hidrants per a emergències i també va autoritzar i 
disposar la despesa  de 211.000,00 euros(en aquesta quantitat s’inclouen les aportacions 
econòmiques per honoraris de redacció i direcció d’obra que pugen a la quantitat de 
22.000,00 euros ) per  fer front a les aportacions econòmiques derivades de la signatura 
del conveni. Les quantitats màximes destinades a cada ajuntament són les següents:  
 

Ajuntament 
Import màxim 

d'aportació 
econòmica per obra 

Ariany: 19.800,00 € 

Banyalbufar: 10.800,00 € 

Búger: 18.000,00 € 

Costitx: 9.000,00 € 

Deià: 18.000,00 € 

Escorca: 30.600,00 € 

Estellencs: 10.800,00 € 

Fornalutx: 18.000,00 € 

Lloret de Vistalegre: 19.800,00 € 

Mancor de la Vall: 14.400,00 € 

Santa Eugènia: 19.800,00 € 

 189.000,00 € 
 
Aquest acord del Consell Executiu va ser publicat al BOIB  núm. 37, de dia 22 de març 
de 2016. 
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L’Ajuntament d’Escorca va renunciar a l’aportació econòmica per a la instal·lació i/o 
adequació d’hidrants. Aquesta renúncia va ser acceptada per acord del Consell Executiu 
de data 7 de setembre de 2016. 
 
Els ajuntaments, en un termini de dos mesos a partir de la comunicació de l’acord 
d’aprovació, varen procedir a aprovar per acord del Ple el conveni tipus i varen trametre 
dos exemplars dels projectes tècnics. Una vegada revisats els projectes per part dels 
serveis tècnics, es va procedir amb data 16 de juny de 2016 a la signatura dels convenis 
amb els ajuntaments. Els pressuposts dels projectes tècnics presentats pels ajuntaments  
representen una variació de les quantitats màximes concedides en primer lloc. Els 
imports dels pressuposts de les obres presentats són els següents: 
 
 
 

  

Ajuntament 
Import màxim 

d'aportació 
econòmica per obra 

Import pressupost 
de les obres 

Diferència entre 
l’import màxim 
concedit i el 
pressupost de les 
obres 

Ariany: 19.800,00 € 15.285,83 4.514,17 
Banyalbufar: 10.800,00 € 10.800,00 0,00 

Búger: 18.000,00 € 18.205,16 0,00 

Costitx: 9.000,00 € 8.970,72 29,28 

Deià: 18.000,00 € 17.158,31 841,69 

Estellencs: 10.800,00 € 11.488,51 0,00 

Fornalutx: 18.000,00 € 18.000,00 0,00 

Lloret de Vistalegre: 19.800,00 € 19.800,00 0,00 

Mancor de la Vall: 14.400,00 € 14.384,60 15,40 

Santa Eugènia: 19.800,00 € 19.753,96 46,04 

   Total 5.446,58 

 
Aquestes quantitats dels pressuposts de les obres s’han assignar a cada ajuntament 
d'acord amb els imports que es varen aprovar a l’acord de dia 10 de febrer de 2016, i la 
quantitat de 5.446,58 euros ha de revertir a la partida pressupostària corresponent.  
 
A partir de la data de la signatura dels convenis, en el termini de dos mesos, els 
ajuntaments havien d'adjudicar les obres i presentar el corresponent certificat 
d’adjudicació. 
 
Tots els Ajuntaments en el termini concedit han procedit a adjudicar les obres. El 
finançament les obres una vegada adjudicades serà el següent:  
 
 
 

     

Ajuntament 
Import 
pressupost 
de les obres 

Import 
adjudicació de 
l’obra 

Aportació 
Consell de 
Mallorca  

Aportació 
Ajuntament 

Baixa per 
adjudicació 
Consell de 
Mallorca  
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Ariany: 15.285,83 15.285,83 15.285,83 0,00  
Banyalbufar: 10.800,00 10.800,00 10.800,00 0,00  

Búger: 18.205,16 18.205,16 18.000,00 205,16  

Costitx: 8.970,72 8.970,72 8.970,72 0,00  

Deià: 17.158,31 16.815,00 16.815,00 0,00 343,31 

Estellencs: 11.488,51 11.371,58 10.689,29 682,29 110,71 

Fornalutx: 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00  

Lloret de Vistalegre: 19.800,00 11.207,43 11.207,43 0,00 8.592,57 

Mancor de la Vall: 14.384,60 14.384,60 14.384,60 0,00  

Santa Eugènia: 19.753,96 19.753,96 19.753,96 0,00  

 
    Total 

9.046,59 
 
 
 
 
Per tant, la quantitat de 9.046,59 euros que correspon a la quantitat de baixa per 
l’adjudicació de les obres  també ha de revertir a la partida pressupostària corresponent.  
 
Vist l’informe de fiscalització de conformitat de la Interventora General de data 8 de 
novembre de 2016. 
 
Per tot això, el conseller de Desenvolupament Local fa al Consell Executiu del Consell 
de Mallorca la següent proposta d’ 
 

ACORD 
 

1.- Assignar les aportacions econòmiques següents a favor de les Corporacions Locals 
de Mallorca que a continuació es relacionen i per a les obres d'instal·lació i/o adequació 
d'hidrants per a emergències que s'indiquen: 
 

  

Ajuntament 
Import màxim 

d'aportació 
econòmica per obra 

Import pressupost 
de les obres 

Diferència entre 
l’import màxim 
concedit i el 
pressupost de les 
obres 

Ariany: 19.800,00 € 15.285,83 4.514,17 
Banyalbufar: 10.800,00 € 10.800,00 0,00 

Búger: 18.000,00 € 18.205,16 0,00 

Costitx: 9.000,00 € 8.970,72 29,28 

Deià: 18.000,00 € 17.158,31 841,69 

Estellencs: 10.800,00 € 11.488,51 0,00 

Fornalutx: 18.000,00 € 18.000,00 0,00 

Lloret de Vistalegre: 19.800,00 € 19.800,00 0,00 

Mancor de la Vall: 14.400,00 € 14.384,60 15,40 

Santa Eugènia: 19.800,00 € 19.753,96 46,04 

   Total 5.446,58 
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2.- Que reverteixi a la partida pressupostària 65.94310.76201 la quantitat de 5.446,58 
euros no emprada d’aquestes aportacions econòmiques, i, per tant, anul·lar les següents 
AD amb el desglossament que a continuació s’assenyala: 
 
Ajuntament Núm. operació  Import 
Ariany 920160016015 4.514,17 
Costitx 920160016017  29,28 

Deià 920160016019 841,69 

Mancor de la Vall 920160016020 15,40 

Santa Eugènia 920160016022 46,04 
 
 
3.- Reduir les ajudes concedides per un total de 9.046,59 euros degut a les baixes que 
s’han produït per la contractació de les obres per part dels ajuntaments, incloses en les 
aportacions econòmiques a les Corporacions Locals de Mallorca de població inferior o 
igual a 2.000 habitants per a obres d'instal·lació i/o adequació d'hidrants per a 
emergències aprovades per acord del Consell Executiu en sessió de dia 10 de febrer de 
2016. 
 
Les obres quedaran finançades tal com apareixen a continuació: 
 

     

Ajuntament 
Import 
pressupost 
de les obres 

Import 
adjudicació de 
l’obra 

Aportació 
Consell de 
Mallorca  

Aportació 
Ajuntament 

Baixa per 
adjudicació 
Consell de 
Mallorca  

Ariany: 15.285,83 15.285,83 15.285,83 0,00  
Banyalbufar: 10.800,00 10.800,00 10.800,00 0,00  

Búger: 18.205,16 18.205,16 18.000,00 205,16  

Costitx: 8.970,72 8.970,72 8.970,72 0,00  

Deià: 17.158,31 16.815,00 16.815,00 0,00 343,31 

Estellencs: 11.488,51 11.371,58 10.689,29 682,29 110,71 

Fornalutx: 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00  

Lloret de Vistalegre: 19.800,00 11.207,43 11.207,43 0,00 8.592,57 

Mancor de la Vall: 14.384,60 14.384,60 14.384,60 0,00  

Santa Eugènia: 19.753,96 19.753,96 19.753,96 0,00  

 
    Total 

9.046,59 
 
 
 
4.- Aquesta quantitat de 9.046,59 euros s’ha de donar de baixa i ha de revertir a la 
partida pressupostària 65.94310.76201. 
 
Ajuntament Núm. operació  Import 
Deià 920160017397 343,31 

Estellencs 920160017395 110,71 

Lloret de Vistalegre 920160017393 8.592,57 
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5.- Publicar el present acord al BOIB. 
 
S’aprova la proposta  
 


