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RELACIÓ ACORDS ADOPTAT PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 16 DE MAIG DE 2018 
 

PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR (9-5-2018) 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PLURIENNAL DE SUBVENCIONS 
2018-2019 AL FONS D'ACTIVITATS DEL CATÀLEG D’ACTIVITATS 
CULTURALS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA (CACIM) PER A 
ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL O ELS ORGANISMES PÚBLICS 
QUE EN DEPENEN (CAEM I CULTURA EN XARXA) 

Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 

Esports: 

Antecedents 

1. La Direcció Insular de Cultura ha emès una memòria justificativa sobre la 

convocatòria pluriennal de subvencions 2018-2019 al fons d'activitats del Catàleg 

d'activitats culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM) per a entitats 

d’administració local o els organismes públics que en depenen. 

2. La Unitat Jurídica Administrativa de Cultura, del Departament de Cultura, Patrimoni 

i Esports, ha emès un informe jurídic favorable respecte a la convocatòria esmentada. 

 

3. S'ha emès informe del servei de pressupost i comptabilitat. 

4. A l'expedient de referència consta l’existència de crèdit pressupostari adequat i 

suficient a la partida pressupostària 20.33430.46201 per dur a terme la convocatòria 

esmentada, atès el document comptable RC amb núm. d'operació 220180000653 per a 

l'any 2018, per un import de 400.000,00 € i document comptable RC per exercicis 

futurs, any 2019, per un import de 400.000,00 €, amb núm. d'operació 220189000068. 

5. En data 26 d'abril de 2018 la Intervenció Delegada. Centre La Misericòrdia, ha emès 

informe de fiscalització favorable.  

 

Fonaments de dret 

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 

novembre de 2003). 

2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 

38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 2006). 

3. L’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, de 23 de desembre de 

2016 (BOIB, núm. 21, de 18 de febrer de 2017). 

4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015). 
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5. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre del règim jurídic del sector públic. 

6. Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134, de 2 de novembre 

de 2000). 

7. El Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple del Consell 

de Mallorca de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d'agost de 2001), i modificat 

per acords del Ple de: 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004), 28 de 

juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008), 13 d’octubre de 2011 (BOIB 

núm. 158, de 20 d’octubre de 2011), 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 18 de 

juny de 2013), 9 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 145, de 21 d’octubre de 2014), 8 

d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de 24 de desembre de 2015), 12 de desembre de 

2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016) i 23 de desembre de 2016 (BOIB 

núm. 2, de 5 de gener de 2017). 

8. Decret d’organització del Consell de Mallorca de dia 9 de juny de 2017 (BOIB núm. 

73, de 15 de juny de 2017), correcció d’errors de 15 de juny de 2017 (BOIB núm. 74 de 

17 de juny), modificat per decret de 20 de juny de 2017 (BOIB núm. 77 de 24 de juny), 

correcció d’errors (BOIB núm. 82 de 6 de juliol de 2017), modificat per decret de 24 de 

juliol de 2017 (BOIB núm. 92 de 29 de juliol) i per decret de 16 de gener de 2018 

(BOIB núm. 12 de 25 de gener de 2018). 

9. Bases d'execució del pressupost del Consell de Mallorca de l'any 2018. 

 

Atesos el antecedents i els fonaments de dret exposats, en virtut de les atribucions que 

m'han estat conferides, propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca, adopti 

el següent, 

 

Proposta d’acord 

1. Aprovar l'expedient 32/2018, relatiu a la convocatòria pluriennal de subvencions 

2018-2019 al fons d'activitats del Catàleg d’activitats culturals del Consell Insular de 

Mallorca (CACIM) per a entitats d’administració local o els organismes públics que en 

depenen (CAEM i Cultura en Xarxa). 

2. Autoritzar una despesa de 800.000,00 € a càrrec de la partida pressupostària 

20.33430.46201 (RC per import de 400.000,00 € per a l'exercici 2018, amb núm. 

d'operació 220180000653 i RC per import de 400.000,00 € per a exercissis futurs amb 

núm. d'operació 220189000068) per atendre les subvencions de la convocatòria. 

3. Aprovar la convocatòria pluriennal de subvencions 2018-2019 al fons d'activitats del 

Catàleg d’activitats culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM) per a entitats 

d’administració local o els organismes públics que en depenen (CAEM i Cultura en 

Xarxa). 

4. Ordenar la publicació en el BOIB de la convocatòria esmentada per conducte de la 

base de dades nacional de subvencions. 

 

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el 

recurs d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 
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notificació o publicació. El recurs es pot interposar formalment davant el Consell 

Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és 

l’òrgan competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 

correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 

notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ DE L'ACCEPTACIÓ I MODIFICACIÓ DEL BENEFICIARI DE 
LES SUBVENCIONS CONCEDIDES A PÀGINA 2 SERVEIS I COMUNICACIÓ 
SL EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES EMPRESES 2009 (REVISTES I 
ALMANACS). 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 

i Presidència: 
 

Antecedents  

 

1. Dia 25 de febrer de 2009, el Consell Executiu del Consell de Mallorca aprovà la 

convocatòria de subvencions per a la normalització lingüística a les empreses per a 

l’any 2009 (BOIB núm. 38, de 14-03-09) 

 

2. Dia 14 d’octubre de 2009, el Consell Executiu del Consell de Mallorca aprovà la 

concessió a favor de Pàgina 2 Serveis i Comunicació SL, titular del CIF B57189128, 

entre d’altres, d’una subvenció de 2.160,00 € per a l’edició en llengua catalana de la 

revista Va de trot  i d’una subvenció de 1.152,00 € per a l’edició en llengua catalana de 

la revista Anuari 2009, amb càrrec a la partida 20.45900.47900 del pressupost de 2009. 

(BOIB núm. 161, de 03-11-09). 

 

3. L’entitat beneficiària va presentar dins termini la documentació justificativa de les 

despeses relacionades amb l’edició en llengua catalana de la revista Va de trot i de 

l’Anuari 2009 i el Servei de Normalització Lingüística la trameté a la Intervenció 

General del Consell de Mallorca.  
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4. L’entitat beneficiària presentà la documentació acreditativa que, en data 14 de 

desembre de 2009, es fusionà amb CBM Network SL i, posteriorment, en data 28 

d’octubre de 2010, aquesta societat es fusionà amb Otnis Balear SL (B07908551). 

 

Justificació tècnica 

 

1. La Intervenció General emeté el darrer informe de fiscalització en data 6 d’agost de 

2012, assenyalant com a deficiència essencial, entre d’altres,  que ateses les fusions 

duites a terme pel beneficiari, calia que l’òrgan competent les acceptàs i modificàs el 

beneficiari de les esmentades subvencions.  

 

2. L’existència de crèdit a la partida 00.33400.47901 del pressupost de 2018 per poder 

fer efectives aquestes subvencions, acreditada amb els documents comptables amb núm. 

de referència 22018000610 

 

3. L’informe-proposta d’11 d’abril de 2018, del secretari tècnic de Participació 

Ciutadana i Presidència, d’acceptació i modificació del beneficiari de les subvencions 

concedides a Pàgina 2 Serveis i Comunicació SL en el marc de la Convocatòria de 

subvencions per a la normalització lingüística a les empreses 2009 (Revistes i 

almanacs). 

 

4. L’informe de 20 d’abril de 2018, de fiscalització prèvia de conformitat, emès per la 

Intervenció General del Consell de Mallorca 

 

Fonaments 

 

1. L’article 23.2 de la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de 

les societats mercantils, estableix que: Si la fusió ha de resultar de l’absorció 
d’una o més societats per una altra existent, aquesta adquireix per successió 
universal els patrimonis de les societats absorbides, que s’extingeixen, 
augmentant, si s’escau, el capital social de la societat absorbent en la quantia 
que sigui procedent. 

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions.  

3. Les Bases d’Execució del Consell Insular de Mallorca, aprovades pel Ple del 

Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 22 de desembre de 2017. 

4. Les Bases de la Convocatòria de subvencions per a la normalització lingüística a 

les empreses per a l’any 2009, aprovades pel Consell Executiu del Consell 

Insular de Mallorca dia 25 de febrer de 2009 

 

Atès tot el que s’ha exposat, propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca 

adopti el següent 

 

ACORD 

 

1. Atesa la documentació presentada per Pàgina 2 Serveis i Comunicació SL 

(B57189128) per la qual es posa de manifest la fusió amb CBM Network SL en data 14 
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de desembre de 2009 i,  posteriorment, en data 28 d’octubre de 2010, aquesta societat es 

fusiona amb Otnis Balear SL (B07908551), acceptar i modificar el beneficiari de les 

subvencions concedides a Pàgina 2 Serveis i Comunicació SL (B57189128) per als 

projectes d’edició en llengua catalana de la revista Va de trot per un import de 2.160,00 

€ i de la revista Anuari 2009 per un import de 1.152,00 € en el marc de la convocatòria 

de subvencions per a la normalització lingüística a les empreses 2009 (revistes i 

almanacs) i, per tant, concedir-les a Otnis Balear SL (B07908551). 

 

3. Ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 

Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació o publicació. El recurs es pot interposar formalment davant el Consell 

Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és 

l’òrgan competent per resoldre’l. 

 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 

correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 

notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.  

 

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 

 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 

 
PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A 
LA SUBVENCIÓ I DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2017, EN CONCEPTE 
DE MANTENIMENT DELS LOCALS SOCIALS (LÍNIA 2). ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS DE BÚGER. 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 

i Presidència: 

Antecedents 

 

1. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

entre d’altres, concedir a l’Associació Persones Majors de Búger una subvenció, per 

import de 300,00 euros, per al desenvolupament del projecte manteniment (línia 2 

despeses d’inversió) en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 
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associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017). 

 

2. Dia 20 de juliol de 2017, registre general d’entrada número 22654, el senyor Miquel 

Perelló Amengual, en nom i representació de l’Associació Persones Majors de Búger, 

va presentar escrit de renúncia a la subvenció atorgada en concepte de manteniment 

(línia 2 despeses d’inversió). 

3. Dia 26 de febrer de 2018, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe proposta en el qual es posa de manifest que «en aplicació de la legislació 

vigent,  resulta procedent acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Associació 

Persones Majors de Búger, CIF G-07289697, per import de 300,00 euros, en concepte 

de manteniment (línia 2 despeses d’inversió) en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 37 de 

28 de març de 2017), i en conseqüència declarar la pèrdua del dret al cobrament de la 

subvenció concedida. Així mateix, l’import de la disposició de despesa núm. 

220170004153 ha de revertir a la partida pressupostària corresponent». 

4. Dia 9 de març de 2018, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. L’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques, determina que tot interessat podrà desistir de la seva 

sol·licitud o, quan no estigui prohibit per l’Ordenament Jurídic, renunciar als seus drets. 

 

2. En la base dotzena i setzena de les bases reguladores de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per al 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, (BOIB núm. 127 de 

6 d’octubre de 2016), es determinen les obligacions dels beneficiaris de les subvencions 

i la justificació de les despeses efectuades en càrrec al projecte presentat. 

 

3. En els articles 34, 37 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i en l’article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la llei 38/2003, general de subvencions es regula la pèrdua del 

dret al cobrament de la subvenció, entre d’altres supòsits, en cas de falta de justificació 

de la subvenció. 

 

4. D’acord amb el que s’estableix en l’article 28 del Reglament orgànic del Consell 

Insular de Mallorca, modificat per acord de Ple del Consell Insular de Mallorca, en 

sessió de dia 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016), i 

en la base 23.4 de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a 

l’any 2018, l’òrgan competent per resoldre és el Consell Executiu del Consell de 

Mallorca. 
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Per tant, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 

Presidència, proposa que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 

 

1. Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Associació Persones Majors de 

Búger, CIF G-07289697, per import de 300,00 euros, en concepte de manteniment (línia 

2 despeses d’inversió) en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017), d’acord amb 

l’escrit de renúncia presentat pel senyor Miquel Perelló Amengual, en nom i 

representació de l’Associació Persones Majors de Búger, el dia 20 de juliol de 2017. 

 

2. Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació 

Persones Majors de Búger, CIF G-07289697, per import de 300,00 euros, en concepte 

de manteniment (línia 2 despeses d’inversió), i que l’import de la disposició de despesa 

núm. 220170004153 reverteixi a la partida pressupostària corresponent. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Persones Majors de Búger i a la Intervenció 

General del Consell de Mallorca. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 

alternativament, els recursos següents: 

 

a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu de Palma que correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a 

partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

 

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca, 

en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs de reposició, hi podeu interposar el 

recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 

correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 

notificació de la desestimació del dit recurs de reposició.  

 

Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no 

n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 

 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 
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PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA COMPETITIVITAT DE 
L’ARTESANIA DE MALLORCA PER A L’ANY 2018 

Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 

El conseller executiu d’Economia i Hisenda, d’acord amb les competències atribuïdes 

pel Decret d’organització del Consell de Mallorca i el Reglament orgànic de la 

Corporació, proposa al Consell Executiu l’adopció de l’Acord següent: 

“Antecedents 

1. El Pla Estratègic del Consell de Mallorca per a l’exercici 2018, aprovat per Acord del 

Consell Executiu de 24 de gener de 2018 (BOIB núm. 16, de 3 de febrer), preveu que el 

Departament d’Economia i Hisenda dugui a terme una convocatòria de subvencions 

amb els objectius principals de contribuir a la preservació, millora i potenciació dels 

oficis artesans, com a patrimoni immaterial de Mallorca i per fomentar la competitivitat 

del sector de l’artesania, com a activitat econòmica d’especial interès. 

2. Informe justificatiu de la directora insular de Turisme de dia 28 de febrer de 2018 

relatiu a l’oportunitat de convocar subvencions per al foment de la competitivitat de 

l’artesania de Mallorca per a l’any 2018.  

3. Resolució d’inici del conseller executiu d’Economia i Hisenda de 5 de març de 2018.  

4. Informe jurídic favorable de 19 d’abril de 2018.  

5. En el pressupost de despeses del Consell de Mallorca del 2018 s’ha previst el crèdit 

adequat i suficient per fer front a la despesa que es deriva de la present convocatòria, 

per un import total de 280.000 €, que es distribueix de la manera següent amb càrrec a 

les aplicacions pressupostàries següents:  

Aplicació 

pressupostària 

Denominació  Import 

70.43900.47900 Altres transferències empreses artesania   80.000 

€ 

70.43900.48900 Altres transferències associacions artesania   20.000 

€ 

70.43900.77900 Transferències empreses p/inversions 

artesania 

160.000 

€ 

70.43900.78900 Transferències associacions artesania   20.000 

€ 

6. La Intervenció Delegada el dia 10 de maig de 2018 (N. Ref. FS-049/18, convocatòria) 

ha emès informe de fiscalització favorable sobre la proposta que ens ocupa. 

Fonaments de dret 

1. El Departament d’Economia i Hisenda té atribuïdes les competències en matèria 

d’artesania, i específicament, fomentar la competitivitat, la capacitació i el 

desenvolupament de les empreses artesanes i crear canals per comercialitzar l’artesania, 

d’acord amb el que disposa l’article 5 g) del Decret de la Presidència del Consell de dia 

9 de juny de 2017 pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca 

(BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017).  
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2. El Consell Executiu és l’òrgan competent per aprovar i resoldre la convocatòria de 

subvencions indicada d’acord amb l’article 28 del vigent Reglament orgànic del Consell 

Insular de Mallorca, en concordança amb la base 23.4 de les d’execució del pressupost 

de despeses del Consell de Mallorca.  

3. L’article 31.2 e) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca quant a la 

competència que té el conseller executiu d’Economia i Hisenda per proposar al Consell 

Executiu l’acord que ens ocupa. 

4. Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de 

febrer de 2017). 

Per tot això, s’adopta el següent: 

Acord 

1. Aprovar l’expedient i la convocatòria de subvencions per al foment de la 

competitivitat de l’artesania de Mallorca per a l’any 2018. 

2. Autoritzar una despesa per un import total de 280.000 €, com a quantitat global del 

pressupost de 2018 que es destina a la convocatòria subvencions per al foment de la 

competitivitat de l’artesania de Mallorca per a l’any 2018, quantia que es distribuirà de 

la manera següent: 

a.  80.000 € per empreses dedicades a l’artesania a càrrec de l’aplicació 

70.43900.47900, denominada Altres transferències empreses artesania. 

b. 20.000 € per associacions a càrrec de l’aplicació pressupostària 70.43900.48900 

denominada Altres transferències artesania. 

c.  20.000 € per associacions a càrrec de l’aplicació pressupostària 70.43900.78900, 

denominada Transferències a associacions artesania. 

d. 160.000 € per empreses i entitats privades per inversions en artesania a càrrec de 

l’aplicació pressupostària 70.43900.77900, denominada Transferències a empreses 

p/inversions artesania millora de la competitivitat.  

3. Ordenar la publicació de l’extracte de la convocatòria de les subvencions per al 

foment de l’artesania de Mallorca per a l’any 2018 en el Butlletí Oficial de les Illes 

Balears per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions.   

4. Assenyalar que contra aquest Acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar el recurs d’alçada, en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. El recurs es pot 
interposar formalment davant aquest Consell Executiu o davant la Comissió de Govern 
del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el 
recurs contenciós administratiu davant (el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma 
que correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears), en el termini de dos mesos, comptadors a partir de 
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant (el Jutjat Contenciós Administratiu 
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de Palma que correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears), en el termini de sis mesos, comptadors a partir de 
l’endemà de la desestimació presumpta.  

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques  

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA ANC CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S'APROVA 
LA LLISTA D’ASPIRANTS SELECCIONATS EN EL CONCURS PER 
FORMAR PART D’UNA BORSA DE TREBALL DE L'ESCALA 
D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE 
TÈCNIC/A MITJÀ/NA, ESPECIALITAT TREBALLADOR/A SOCIAL (BOIB 
NÚM. 35, DE 20 DE MARÇ DE 2018).  

Es dona compte de la següent proposta de la consellear executiva de Benestar i Drets 

Socials: 

Antecedents de fet.  

1. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 19 

de gener de 2017, es convocà un concurs per formar part d’una borsa de treball de 

l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, 

Especialitat Treballador/a Social.  

2. Amb data de Registre General d'Entrada de 20 de febrer de 2018, i núm. 5042, la 

senyora ANC, amb NIF XXX, va presentar sol·licitud d'admissió a la borsa de treball de 

l'especialitat de Treballador/a Social.  

3. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 3 

d'abril de 2017 es varen aprovar les llistes provisionals de persones admeses i excloses 

del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 

Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, Especialitat Treballador/a Social.  

4. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 19 

de juny de 2017 es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses 

del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 

Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, Especialitat Treballador/a Social. 

5. Mitjançant diligència de la secretària de la Comissió Tècnica de Valoració, amb el 

vistiplau del president de la mateixa, de data 25 de gener de 2018, s'exposen en el tauler 

d'edictes de de l'IMAS i, a efectes informatius, en la pàgina web de l'IMAS, la llista de 

valoració de mèrits, amb indicació de la puntuació obtinguda per les persones aspirants i 
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el número d'ordre del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala 

d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, Especialitat 

Treballador/a Social, i s'atorga als aspirants un termini de 10 dies hàbils, comptadors 

des de l'endemà de la publicació de la llista per al·legar o reclamar el que estimin 

oportú. 

D'acord amb la llista provisional publicada, la senyora NC ha obtingut una puntuació de 

10,7600 punts.  

6. Amb data de Registre General d'Entrada de 2 de febrer de 2018, i núm. 3223, la 

senyora NC presenta sol· licitud de revisió de la baremació realitzada. 

7. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 14 

de març de 2018, (BOIB núm. 35, de 20 de març de 2018) s'aprovà la llista d’aspirants 

seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa de treball de l'escala 

d'Administració Especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat 

Treballador/a Social, amb la puntuació total obtinguda i el número d'ordre. 

D'acord amb la llista definitiva publicada, la senyora NC ha obtingut una puntuació de 

10,7600 punts.  

8. Amb data de Registre General d'Entrada del Consell de Mallorca de 23 de març de 

2018, i núm. 8665, la senyora ANC, amb NIF XXX presenta recurs d'alçada contra la 

resolució de 14 de març de 2018, (BOIB núm. 35, de 20 de març de 2018) per la qual 

s'aprovà la llista d’aspirants seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa de 

treball de l'escala d'Administració Especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a 

Mitjà/na, especialitat Treballador/a Social, amb la puntuació total obtinguda i el número 

d'ordre.  

Fonaments de dret 

Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 

l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 14 de març de 2018, per la qual s'aprovà la llista 

d’aspirants seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa de treball de l'escala 

d'Administració Especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat 

Treballador/a Social, amb la puntuació total obtinguda i el número d'ordre (BOIB núm. 

35, de 20 de març de 2018).  

Segon.- D'acord amb el que es disposa a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de 

l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la 

Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada 

davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la 

Llei del procediment administratiu comú. 

Tercer.- Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 

resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120 i, en concret, 

en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 
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Atesos els articles de referència, el recurs d'alçada interposat el 23 de març de 2018, 

contra la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 14 de 

març de 2018, per la qual s'aprovà la llista d’aspirants seleccionats en el concurs per 

formar part d’una borsa de treball de l'escala d'Administració Especial, subescala 

Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat Treballador/a Social, amb la puntuació 

total obtinguda i el número d'ordre (BOIB núm. 35, de 20 de març de 2018), es va 

interposar en temps i en la forma escaients.  

Quart.- La interessada al·lega que en la revisió de la baremació es varen detectar 

errades en la puntuació atorgada, de les quals les més significatives són les relatives als 

apartats de coneixement de llengua catalana, i de formació no reglada, i sol·licita la 

revisió de la baremació realitzada.  

Cinquè.- Un cop revisats els mèrits aportats en relació a la baremació realitzada, és 

manifest un error de fet, haguda compte que els mèrits corresponents al coneixement de 

llengua catalana i a la formació no reglada no es varen puntuar.  

D'acord amb l'annex II, de la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 

Socials de 19 de gener de 2017, per la qual es convoca un concurs per formar part d’una 

borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe 

Tècnic/a Mitjà/na, Especialitat Treballador/a Social, al mèrit corresponent al 

coneixement de la llengua catalana de nivell C1 se li atorga una puntuació d'1,5 punts , i 

als cursos de la formació no reglada acreditats, una puntuació de 0,01 punts per hora 

d'assistència, 0,02 per hora d'aprofitament, i 0,03 per hora com a docent.  

Així, en relació a aquests mèrits concrets, d'acord amb el sistema de baremació 

establert, i sense ànim de substituir la tasca de la Comissió Tècnica de Valoració, cal fer 

les següents consideracions:  

1. D'acord amb les bases que han de regir el concurs, el coneixement de llengua 

catalana nivell C1 puntua amb 1,5 punts. 

2. La interessada ha aportat certificat de català nivell C1 de la Direcció General de 

política Lingüística de data 11 de setembre 2009, i núm. de registre 13688. 

3. D'acord amb amb les bases que han de regir el concurs, la formació no reglada, 

tant la formació directament relacionada amb les funcions i realitzades per 

centres o organismes oficials, com els cursos relacionats amb les àrees 

juridicoadministrativa, d'igualtat de gènere, d'informàtica, de qualitat / habilitats 

/ competències professionals / comandaments / i prevenció de riscs laborals, 

puntuen 0,01 punts per hora d'assistència, 0,02 per hora d'aprofitament, i 0,03 

per hora com a docent.  

4. La interessada ha aportat els següents cursos: 

1. «Diagnòstic territorial per a la fonamentació de projectes de cooperació 
al desenvolupament». 20 hores.  

2. «Gestión de proyectos sociales». 110 hores a distància.  

3. «Igualdad de oportunidades» I. 79 hores de teleformació.  



 13 

4. «Habilitació dels professionals del sistema per a l'autonomia de la 
dependència». 16 hores.  

5. «Aprendizaje de la lengua de signos española». 50 hores de 

teleformació.  

6. «Igualdad de oportunidades II». 100 hores de teleformació.  

7. «Aspectos jurídicos de la intervención social con extranjeros». 120 

hores.  

8. «Ley_Depen_131: La Ley de dependencia. Enfoque teórico i práctico». 

25 hores online.  

9. «Dictamen pericial social i ejercicio libre desde el trabajo social». 30 

hores.  

Sisè.- Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 

(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs 

d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

Propòs  
Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  

Primer.- ESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora ANC, amb NIF XXX, i 

ORDENAR a la Comissió Tècnica de Valoració que revisi la baremació dels mèrits de 

la recurrent en el sentit del fonament de dret cinquè.  

Segon.- NOTIFICAR l’acord a les persones interessades. 

DESPATX EXTRAORDINARI 
 

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE 
COORDINACIÓ D’ACTUACIONS CONJUNTES ENTRE EL DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA I L’AJUNTAMENT D’INCA, RESPECTE LA CONSTRUCCIÓ 
DE LA VARIANT NORD D’INCA.   

Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 

Infraestructures: 

Antecedents 

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, a l’article 70.15, estableix com a 

competències pròpies dels consells insulars, les carreteres i els camins. 

 

D’acord amb les previsions de l’article 5.2 de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de 

carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (LCIB) i de l’article 2 de la 

Llei 16/2001 de 14 de desembre d’atribució de competències als consells insulars en 

matèria de carreteres i camins, el Consell Insular de Mallorca és l’administració titular 
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de les carreteres que integren la xarxa primària i secundaria de la Illa de Mallorca, i és el 

Departament de Territori i Infraestructures qui té atribuïda l’administració i la gestió de 

les carreteres i camins que són de titularitat del Consell de Mallorca, tal com preveu 

l’article 4 lletra l) del Decret de Presidència de dia 9 de juny de 2017, pel qual es 

determina l’Organització del Consell de Mallorca. 

 

Entre les administracions del consell de Mallorca i l’ajuntament d’Inca s’ha plantejat la 

necessitat i conveniència de dur a terme la signatura d’un protocol general d’actuacions, 

amb la finalitat de coordinar les actuacions conjuntes entre el Departament de Territori i 

Infraestructures del Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament d’Inca, respecte la 

construcció de la variant nord d’Inca, prevista al Pla Director Sectorial de Carreteres.   

El texte de l’esborrany del protocol destaca que el seu objecte és coordinar les dues 

administracions locals, Consell de Mallorca i Ajuntament d’Inca, afectades per la 

redacció i la posterior construcció del projecte de la variant nord d’Inca. Segueix el 

texte del protocol dient que la signatura del mateix es fa necessària per les següents 

circumstàncies sobrevingudes: 

- Donada la necessitat de pacificar el trànsit intern que pateix Inca com a 

conseqüència de ser actualment una connexió necessària entre els pobles de 

Mancor de la Vall, Selva i Escorca, “una de les principals entrades a la serra de 

Tramuntana” amb l’autopista d’Inca (Ma-13). 

- Tenint en compte l’avançat estat de la tramitació del “Projecte constructiu 

d’accés a Lloseta des de la Ma-13”, amb clau 15-33.0-ML, que millorarà l’accés 

a l’autopista d’Inca (Ma-13) de les poblacions de Lloseta i Mancor de la Vall. 

- Finalment, tenint present també que Inca té previstes i planificades tota una 

sèrie d’actuacions a nivell local, independentment de les actuacions que ha de dur 

a terme el Consell de Mallorca, que milloraran la comunicació i l’accés de la Ma-

13 (des de la primera rodona venint de Palma) a la carretera de Selva, motiu pel 

qual actualment no és necessari fer la resta de variant. 

 

Per tant, l’objecte del mateix encaixa plenament en les competències del Consell de 

Mallorca, de conformitat amb l’article 70.15 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes 

Balears, aprovat per la Llei Orgància 1/2007, de 28 de febrer. 

 

L’ajuntament d’Inca, va aprovar en sessió plenària municipal celebrada el dia 30 de 

novembre de 2017 el texte del protocol de coordinació d’actuacions conjuntes, havent 

tramès per a la seva constància a l’expedient, certificat del Secretari municipal on consta 

l’acord adoptat, mitjançant ofici amb Registre General d’entrada al Consell de Mallorca 

de data 21 de març de 2018 (núm. 11000). 
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Vist l’informe emès per part del coordinador en cap de la Direcció insular 

d’Infraestructures i Mobilitat en data 14 de maig de 2018, sobre el contingut de les 

actuacions recollides al protocol.  

 

Vist que, de conformitat amb el paràgraf 2 de l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de Règim Juridic del Sector Públic, no tenen la consideració de convenis els 

Protocols Generals d’Actuació o instruments similars que comportin meres 

declaracions d’intencions de contingut general o que expressin la voluntat de les 

Administracions  per a actuar amb un objectiu comú, sempre que no suposin la 

formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles. 

 

Atès que del present procotol no se’n deriven per si mateix compromisos de despeses, 

sinó que, en tot cas, cada una de les actuacions que en ell s’hi preveuen hauran de ser 

objecte de la tramitació adient per a la seva materialització, i que la seva vigència 

perdurarà fins a la subscripció per ambdues parts de l’instrument jurídic corresponent a 

partir del qual s’atorgui naturalesa d’obligacions a les intencions declarades per cada 

una d’elles.  

 

L’article 28.d) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (BOIB núm. 102, de 25 

d’agost de 2001, la darrera modificació del qual va ser aprovada per Ple de 12 de 

desembre de 2016 i publicada al BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016)  i la Base 

23.4 del Pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2018, l’òrgan competent per 

aprovar els convenis és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

 

D’acord amb l’article 1.d) del vigent Decret de dia 9 de juny de 2017, pel qual es 

determina l’organització del Consell Insular de Mallorca, modificat pel Decret de la 

Presidència de dia 20 de juny de 2017 (BOIB núm. 73, de 15 de juny i BOIB núm. 77 

de 24 de juny, ambdós de 2017), correspon als consellers executius i a les conselleres 

executives signar en nom del Consell de Mallorca els convenis de col·laboració amb 

altres entitats públiques o privades relatius assumptes del departament.  

 

 

Vist l’informe jurídic emès el 14 de maig de 2018, sobre el contingut del texte del 

protocol. 

 

Vist l’informe de la Intervenció Delegada de data 15 de maig de 2018 

 
La consellera executiva de Territori i infraestructures, eleva al Consell Executiu, la 

següent proposta d’ 

 

ACORD  

 

1. Aprovar el Protocol de coordinació d’actuacions conjuntes entre el Departament de 

Territori i Infraestructures del Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament d’Inca, 
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respecte la construcció de la variant nord d’Inca, que quedarà redactat en els termes 

següents:    

« PROTOCOL DE COORDINACIÓ D’ACTUACIONS CONJUNTES ENTRE 
EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES DEL 
CONSELL DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT D’INCA RESPECTE A LA 
CONSTRUCCIÓ DE LA VARIANT NORD D’INCA 

REUNITS 

 
D´una banda, l´Hble. Sra. Mercedes Garrido Rodriguez,  Consellera Executiva 
del Departament de Territori i Infraestructures, d’acord amb el Decret de la 
Presidència de dia 9 de juny de 2017, pel qual es determina l’organització del 
Consell de Mallorca, modificat pels decrets de la Presidència de dia 20/06/217, 
de dia 24/07/2017, de dia 16/01/2018, de dia 07/02/2018 i de dia 27/03/2018 
(BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017; BOIB núm. 77, de 24 de juny de 2017; 
BOIB núm. 92, de 29 de juliol de 2017; BOIB núm. 12, de 25 de gener de 2018; 
BOIB núm. 20, de 13 de febrer de 2018; BOIB núm. 43, de 7 d’abril de 2018) 
 

I de l’altra, el Sr. Virgilio Moreno Sarrió, Batle- President de l´Ajuntament 
d’Inca, com a representant d’aquest consistori municipal, amb domicili a la 
Plaça Espanya, 1, 07300, Inca  i CIF P0702700F. 

 

Les parts es reconeixen, per la representació amb que actuen, la capacitat 
suficient per formalitzar aquest protocol, de conformitat amb el següent detall: 

I. Objecte del protocol 

El present protocol es redacta amb la finalitat de coordinar les dues 
administracions locals, Consell de Mallorca i Ajuntament d’Inca, afectades per 
la redacció i la posterior construcció del projecte de la variant nord d’Inca. 

La redacció del present acord es fa necessària per les següents circumstàncies 
sobrevingudes: 

- Donada la necessitat de pacificar el trànsit intern que pateix Inca com a 
conseqüència de ser actualment una connexió necessària entre els pobles 
de Mancor de la Vall, Selva i Escorca, “una de les principals entrades a la 
serra de Tramuntana” amb l’autopista d’Inca (Ma-13). 

- Tenint en compte l’avançat estat de la tramitació del “Projecte 
constructiu d’accés a Lloseta des de la Ma-13”, amb clau 15-33.0-ML, que 
millorarà l’accés a l’autopista d’Inca (Ma-13) de les poblacions de Lloseta 
i Mancor de la Vall. 

- Finalment, tenint present també que Inca té previstes i planificades tota 
una sèrie d’actuacions a nivell local, independentment de les actuacions 
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que ha de dur a terme el Consell de Mallorca, que milloraran la 
comunicació i l’accés de la Ma-13 (des de la primera rodona venint de 
Palma) a la carretera de Selva, motiu pel qual actualment no és necessari 
fer la resta de variant. 

 

II. Acords entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Inca 

1.  El Consell de Mallorca proposa a l’Ajuntament d’Inca la planificació i la 
construcció de la variant nord d’Inca des de la Ma-13, accés des de la 
rotonda de Santa Magdalena fins a la carretera de Selva, Ma-2130. 

2.  La resta de la ronda prevista inicialment pel Consell de Mallorca quedarà 
afectada a l’ús viari del PDSC, per tal d’atendre futures necessitats de trànsit 
que facin necessària la seva construcció.  

3.  El Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, un 
cop executat l’accés a Lloseta des de la Ma-13 i també el projecte de la 
variant nord d’Inca des de la Ma-13, accés des de la rotonda de Santa 
Magdalena fins a la carretera de Selva, Ma-2130, i quan l’Ajuntament d’Inca 
hagi realitzat totes les actuacions previstes a nivell local, es compromet a 
iniciar l’elaboració d’un estudi per a la construcció de la part de la variant 
nord que amb el present acord queda fora del projecte constructiu, si a causa 
de les necessitats futures sobrevingudes de trànsit calgués la seva 
construcció. 

4.  El Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, a 
més de la construcció de la variant nord d’Inca des de la Ma-13, accés des 
de la rotonda de Santa Magdalena fins a la carretera de Selva, Ma-2130, 
amb la tramitació i l’aprovació prèvies dels expedients preceptius, i en funció 
de les disponibilitats pressupostàries, es compromet a: 

Durant l’any 2018: 

• Millora estètica de les rotondes que són de competència del 
Consell de Mallorca dins el terme d’Inca. 

• Millora de l’asfaltatge del tram comprès entre la rotonda de la 
Ma-3440 i la rotonda de l’avinguda de Reis Catòlics, i la 
construcció d'un carril bici. Aquest punt està condicionat al 
compliment del punt 6. 

• Construcció d’un accés per a vianants a l’Hospital Comarcal 
d’Inca des de la rotonda de l’avinguda Gran Via de Colom fins a 
l’Hospital. 

• Construcció de la rotonda de la carretera Ma-3240, intersecció 
camí Vell de Muro. 

Durant l’any 2019: 
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• Continuació del carril bici fins a Inca a través de la carretera Ma-
13A fins a la rotonda coneguda com la “rotonda de la Ford”, que 
a dia d’avui està previst dur a terme des de la localitat de 
Binissalem fins a Lloseta. 

• Actuació de millora paisatgística dels talussos de la carretera Ma-
13 (autovia) al seu pas per Inca. 

• Aportació econòmica per a l’ampliació del carrer del Puig de 
Massanella. 

 

5. L’Ajuntament d’Inca es compromet a la realització de les actuacions que es 
tenen previstes i planificades, que es detallen a continuació: 

  - Reducció de la velocitat dins el centre històric de la ciutat a 30 
km/h. 

  - Donar continuïtat a la xarxa de carril bici existent a la 
localitat.. 

  - Creació de nous aparcaments dissuasius. 

- Acondiciament del tram comprès entre la rotonda de Reis 
Catòlics i la rotonda de la carretera de Sencelles com un tram 
més urbà, disminuint la velocitat de trànsit dels vehicles 
considerablement, així com eliminació de dos carrils de 
circulació. 

6. L’Ajuntament d’Inca signarà un conveni específic amb el Consell de Mallorca 
en el qual cedirà al Consell Insular de Mallorca el tram des de la rotonda Ma-
3440 fins a la rotonda de davant l’Hospital Comarcal, que a dia d’avui és 
titularitat de l’Ajuntament d’Inca i que està situat entre dos trams propietat del 
Consell de Mallorca. A canvi, dins el mateix conveni el Consell Insular de 
Mallorca cedirà el tram comprès entre la rotonda de la Ma-3440 i la rotonda de 
l’avinguda dels Reis Catòlics, amb el compromís esmentat anteriorment de 
millorar l’asfaltatge. .» 

 

2. Notificar als interessats i a la Intervenció Delegada l’adopció del present acord. 

 
 

 


