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Introducció
Una de les de les principals mesures de força presentades en el pacte de governabilitat de
principi de legislatura per a la qual apostava el nou govern era:
-

Fer un Consell més participatiu. Com a primera mesura es farà una audiència
pública per sotmetre a la ciutadania el programa de govern, així com també
l’aprovació d’un pla real i transversal de participació.

Després de l’experiència de les audiències públiques desenvolupades i de l’avaluació de
les mateixes s’han incorporat alguns canvis amb l’objectiu de millorar aquest projecte i
assolir els objectius del mateix.
Per això, incorporam un espai de participació previ obert a la plataforma
https://entretothom.net/ Aquest espai s’anomena Audiència oberta. L’objectiu és que la
ciutadania pugui conèixer tots aquells projectes desenvolupats per cada departament, i
formular les preguntes, les propostes o els suggeriments sobre els temes que li interessen.
Amb aquest objectiu es va encomanar a cada departament del Consell de Mallorca que
emplenàs una fitxa amb els principals objectius i actuacions i/o programes realitzats
durant l’any 2018, de manera senzilla i clara.
A continuació podeu consultar les fitxes rebudes amb la informació que han considerat
important cadascun dels Departaments. Cal remarcar que no hi ha la informació de tots
els Departaments i que en algun pot ser hi manca la informació d’una àrea en concret.
A través de la plataforma https://entretothom.net/ podeu participar a fòrums i també fer
preguntes, propostes i suggeriments.
Tot el recull de propostes, reflexions, preguntes, suggeriments fets per via telemàtica per
la ciutadania s’enviarà a l’àrea corresponent que serà la responsable de donar una
resposta. A partir del 19 de novembre també ho podeu trobar a la web de
https://participaciociutadanamallorca.cat i https://entretothom.net/
El mes de novembre s’habilitarà un espai institucional presencial obert a tota la ciutadania
per donar a conèixer el procés i els resultats de l’audiència oberta, també es donarà
resposta a les demandes fetes i s’obrirà un torn de paraula per a les persones assistents,
d’aquesta manera es conclourà el procés de l’Audiència Pública.
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Departament
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
Direcció insular de Cultura
Persona responsable de l’àrea: Rafel Maria Creus Oliver
Pressupost total assignat: 19.488.584,00 €

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
Apropar la cultura als pobles de Mallorca
Promoure la creació artística en les diferents disciplines
Contribuir a la consolidació i professionalització del teixit cultural

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
- Convocatòries d'ajudes destinades a ajuntaments, associacions i sectors professionals:
4.918.646,86 €
La major part del pressupost de Cultura és per a les convocatòries, un cop ordenades i
revisades (2017), es va treballar per publicar-les al BOIB a principis d’any, així les
convocatòries 2018 es varen publicar per anticipat de despesa per primera vegada al mes
de gener, dia 4, concretament.
La gran aposta del 2018 han estat els arxius, uns fons documentals que mai no havien
rebut cap ajuda de l’administració insular per a la conservació, catalogació, digitalització
i/o difusió. S'hi va destinar un crèdit de 350.000,00 €, dels quals s'han beneficiat 14
ajuntaments.
- Nominatives i aportacions: 9.682.700,18 €
Aquest 2018 destaca l'aportació de 560.000 € a la Fundació Teatre Principal d'Inca per a
les obres de reforma, modernització i rehabilitació de les infraestructures d'aquest espai
cultural. I l'increment de l'aportació del Consell de Mallorca a la Fundació Es Baluard
Museu d'Art Contemporani de Palma per restablir igualar? el nivell d'aportació a la resta
d'institucions, situat en els 500.000 €.
- Circuits culturals de Mallorca (Caem i Cultura en Xarxa). Resultat dels canvis introduïts
l'any 2017 en el funcionament dels dos circuits culturals del Consell, els ajuntaments de
Mallorca han duplicat l'oferta cultural gràcies a una oferta de prop de 300 projectes
culturals de 77 companyies. Aquest 2018 s'ha posat en marxa la segona edició del nou
model a través del Catàleg d'Activitats Culturals del Consell de Mallorca (CACIM), que

3

incrementa el pressupost fins als 800.000 euros i incorpora una línia d'activitats destinada
a fomentar la lectura a les biblioteques municipals. Aquesta major programació cultural
arreu de Mallorca es completa amb una major divulgació d'aquestes activitats a través del
portal web i xarxes socials associades www.culturamallorca.cat.
- Incorporació de nous fons a l'Arxiu General del Consell de Mallorca i a l'Arxiu del So i
la Imatge del Consell de Mallorca. Destacam la recepció de l’arxiu audiovisual de la Caixa
de Balears “Sa Nostra”, de tota la documentació de l’arxiu del Col·legi Oficial de
Secretaris, Interventors i Depositaris de les Illes Balears i l’hemeroteca del Diario de
Mallorca.
- Reactivació de la política d'adquisició d'obres d'art per completar el fons d'art del Consell
i adequació de sales al Centre Cultural la Misericòrdia perquè puguin acollir l'exposició
permanent d'aquest fons, en el projecte de Museu d'Art del Consell.
- Biblioteques: s'ha restablert el contracte de subministrament de llibres, audiovisuals i
publicacions periòdiques a la Xarxa de Biblioteques de Mallorca i s'ha redactat i aprovat
inicialment, en el Ple del Consell, el Reglament del Sistema Insular de Biblioteques
Públiques de Mallorca.
- Premis Mallorca: ampliació dels Premis Mallorca a noves disciplines artístiques amb la
convocatòria del I Premi Mallorca de Dramatúrgia 2018 i el I Premi Mallorca de
Fotografia Contemporània.
- Infraesctrutures culturals. Tres actuacions per destacar:
1. Inici del procediment per delegar les competències en la gestió del Museu de Mallorca
des del Govern de les Illes Balears al Consell de Mallorca.
2. Tramitació de la llicència d'obres, elaboració del projecte d'execució i tramitació de
l'expedient de licitació per iniciar les obres del Centre de Poesia Contemporània, Casa
Blai Bonet, a Santanyí.
3. Cessió de la casa del fotògraf Tomàs Montserrat al Govern de les Illes Balears perquè
s'integri en el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany.
- Teatre Principal de Palma. Consolidació de la mobilitat de les produccions i
coproduccions pròpies dins i fora de Mallorca; inici d'un projecte d'exhibició de projectes
culturals de caire no professional a través del programa «Mallorca Cultura»; aposta per la
creació artística des del minut zero a través d'un programa de residències artístiques amb
els centres que hi ha a Mallorca: CINE, a Sineu, i Eima, a Maria de la Salut.
-Consell Escolar de Mallorca. Elaboració i aprovació d'un nou Reglament d'Organització
de Funcionament del Consell Escolar de Mallorca que aprofundeix en la vessant
municipalista i incorpora noves realitats com l'educació en l'etapa 0-3 anys.
- Consolidació de projectes culturals:
1. Festival Insòlit
2. Festa de la Música
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Informació
(Principals adreces de webs, blogs,... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
Cultura Mallorca: http://www.culturamallorca.cat/
Agenda Cultural Facebook: https://www.facebook.com/culturamallorca/
Circuits Culturals Mallorca Facebook:
https://www.facebook.com/circuitsculturalsdemallorca/
Piac: https://web.conselldemallorca.cat/ca/-/projeccio-i-accio-cultural
Jardi Màgic: https://web.conselldemallorca.cat/ca/jardi-magic
CACIM: https://web.conselldemallorca.cat/ca/cataleg
CACIM subvencions: https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=26610
Activitats culturals: https://web.conselldemallorca.cat/ca/activitats-culturals
Arxius i ASIM (exposicions ASIM): https://web.conselldemallorca.cat/ca/arxius
Museus i exposicions: https://web.conselldemallorca.cat/ca/museus
Biblioteques: https://web.conselldemallorca.cat/ca/biblioteques
Observatori Cultural De Mallorca: https://ocm.conselldemallorca.cat/
Agenda Teatre Principal de Palma:
https://www.teatreprincipal.com/ca/programacio/calendari/

Direcció insular d’Esports
Persona responsable de l’àrea: Margalida Portells Sastre
Pressupost total assignat: 9.601.500,21 €

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
- Fomentar la pràctica dels hàbits saludables
- Facilitar el desenvolupament de l'esport d'una manera educativa

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
- Jocs Esportius Escolars: 872.517,85 €
- Esport per a tothom: 171.165,50 €
- Subvencions ajuntaments: 4.025.000,00 €
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- Subvencions clubs: 150.000,00 €
- Subvencions clubs/associacions: 100.000,0 €
- Subvencions en espècies- ambulàncies: 79.625,00 €
- Subvencions en espècies- trofeus: 40.293,00 €
- Subvencions federacions: 854.093,59 €
- Sant Ferran: 656.647,52€
- Medicina esportiva: 464.184,98€
El 2018 també destaca per haver posat en marxa un Pla d'inversions per millorar les
instal·lacions esportives municipals, dotat amb 11,8 milions €.

Informació
(Principals adreces de webs, blogs,... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
Web: esportbasemallorca.net
Facebook: Esport Base Mallorca
Twitter: @EBaseMallorca
Instagram: Esport Base Mallorca

Direcció insular de Patrimoni
Persona responsable de l’àrea: Francisca Coll Borràs
Pressupost total assignat: 4.907.867,00 €

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
Protegir, conservar i difondre el patrimoni

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
Protegir:
1. Declaracions = tècnica pedra en sec
Col·lecció Sa Nostra
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Fàbrica nova de Sóller
2. Declaració de Festa d'Interès Cultural del ball dels Cossiers de Montuïri
3. Primeres passes per elaborar la carta arqueològica subaquàtica
Conservar:
1. Recuperar la síquia de la Real
2. Posar en marxa un projecte de restauració i consolidació del conjunt Bellpuig
3. Conservar el conjunt Pollentia
4. Pla molins – Pla de Sant Jordi
5. Pla de recuperació de les torres de defensa
6. Restaurar patrimoni industrial, moble – immoble
7. Acondicionar la Cova Ramon Llull
8. Restaurar el betlem de la Sang
Difondre:
1. Congres molinologia
2. Jornades de Patrimoni Immaterial
3. Exposició itinerant béns Església catòlica restaurats
4. Festival Maremàgnum
Al 2018 destaca també la primera convocatòria de subvencions perquè ela ajuntaments
puguin adquirir terrenys on s'ubiquen jaciments arqueològics a Mallorca. Una nova línia
que permetrà comprar nous terrenys a 4 municipis: Felanitx (closos de Can Gaià),
Manacor (son Peretó), Llubí (es Racons) i Ses Salines (els Antigors), amb una inversió de
216.619,96 €.

Informació
(Principals adreces de webs, blogs,... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
https://web.conselldemallorca.cat/festes-d-interes-cultural
http://www.conselldemallorca.info/sit/phistoric/index_ca.html
https://web.conselldemallorca.cat/la-sibil_la
https://web.conselldemallorca.cat/patrimoni-historicoindustrial
@patrimonihimallorca
http://assumpciodelamarededeu.net/
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Departament de Participació Ciutadana i Presidència
Direcció insular de Presidència i Relacions institucionals
institucionals
Persona responsable de l’àrea: Marc Andreu Herrera Oliver
Pressupost total assignat: 1.624.903,03€

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
Raixa:
-Conservar i mantenir l’interior i l’exterior de l’immoble, el mobiliari i els jardins
-Continuar i mantenir el programa de visites.
-Promoure Raixa per tal de donar a conèixer la seva història així com la de la Serra de
Tramuntana.
-Potenciar les activitat d’àmbit cultural, educatiu, històric i social.
-Iniciar tramitacions per obtenir una nova llicència d’activitats per a Raixa.
-Millorar i restaurar les zones pendents de recuperació.
-Publicar una nova ordenança més coherent i moderna que faciliti el compliment dels
objectius abans esmentats.
- Arreglar camí d'accés a la finca.
- Posar canonades per connectar les aigües brutes al clavegaram de Son Sardina
Diada de Mallorca:
- Es vol donar a la ciutadania de Mallorca la possibilitat d'escollir la Diada amb la qual
se senti identificada.
- Continuar el procés de consolidació i populartizació de la Diada de Mallorca.
- Donar sortida a la demanda social procedent de municipis i associacions socioculturals
per participar activament amb les seves propostes en la celebració de la Diada de
Mallorca.
- Dur a terme activitats didàctiques per donar a conèixer la institució del Consell de
Mallorca i el símbols representatius de Mallorca
-Motivar les iniciatives socials i culturals que treballen la llengua, la cultura i tradicions
del poble mallorquí, així com també aquelles iniciatives que comporten la promoció de
moviments socials i associatius rellevants.
- Reconèixer les trajectories vitals d'aquelles persones o entitats que han dedicat gran
part de la seva vida a treballar per millorar la qualitat de vida del mallorquins i
mallorquines, la cultura, l'esport, etc.
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Parc Mòbil:
L'objectiu d'aquest programa és la cobertura de les tasques del servei de cotxes oficials
del Consell de Mallorca, que inclou les despeses de mantenimient, conservació,
combustible, etc. dels vehícles oficials i les dietes per manutenció i vestuari dels xofers.
Relacions Institucionals:
-Coordinar les relacions entre el Consell de Mallorca i la resta d'institucions públiques
de les Illes Balears i de l'Estat espanyol.
-Coordinar les actuacions del Consell de Mallorca relacionades amb assumptes europeus
per tal de potenciar la participació i representació de l'illa de Mallorca dins la Unió
Europea així com la participació en projectes de cooperació amb altres regions per tal de
defensar interessos comuns.
- Implementar el coneixement de la institució i el patrimoni de la màxima institució
insular i els símbols representatius de Mallorca.
-Impulsar la millora del Reglament d'honors i distincions i dur a terme l'organització i el
suport a determinades activitats de caire institucional.
-Donar a conèixer l'edifici i la seva ubicació obrint-lo a la ciutadania.

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
Raixa: Annex 1
Diada de Mallorca: Annex 2
Parc Mòbil: Annex 3
Relacions Institucionals: Annex 4

Informació
(Principals adreces de webs, blogs,... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
https://raixa.conselldemallorca.cat/
https://www.facebook.com/FincaRaixa/
https://www.facebook.com/events/402501446917751/
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Informe sicalwin de dia 5/10/2018
PROGRAMA RAIXA 33400

Eco.

Descripció

22706
22699
22609
22606
22602
22502
22201
22199
22104
22103
22102
22101
22100
22004
22002
22000

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RAIXA
ALTRES DESPESES RAIXA
ACTIVITATS CULTURALS RAIXA
REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSETS RAIXA
PUBLICITAT I PROPAGANDA RAIXA
TRIBUTS LOCALS PARC MÒBIL RAIXA
COMUNICACIONS POSTALS RAIXA
ALTRES SUBMINISTRAMENTS RAIXA
VESTUARI RAIXA
COMBUSTIBLE DE VEHICLES RAIXA
GAS RAIXA
AIGUA RAIXA
ENERGIA ELÈCTRICA RAIXA
CÒPIES I FOTOCÒPIES RAIXA
MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE RAIXA
MATERIAL D'OFICINA RAIXA
CONSERVACIÓ MOBILIARI PARTICIPACIÓ CIUTADANA I
PRESIDENCIA
CONSERVACIO VEHICLES RAIXA
CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA I UTILLATGE RAIXA
MANTENIMENT D'INSTALLACIÓ RAIXA
MANTENIMENT APORTZONES ENJARDINADES, AGRÍCOL I
NATURAL RAIXA
INVERSIONS IMMOBILITZAT IMMATERIALS RAIXA
Incorporació p/edificis i altres construccions Raixa
Incorporació p/ terrenys i béns naturals Raixa
OBRES Y enTERRENYS I BENS NATURALS RAIXA
Incorporació p/altres inv.noves Raixa
MOBILAIRI RAIXA
Incorp p/ Participació nova inversió en maquinària
Incorporació p/nova inversió en maquinària Raixa
MAQUINARIA, INSTALLACIONS I ALTRES

21500
21400
21300
21200
21000
64000
63280
63180
63100
62980
62500
62390
62380
62300

Annex 1

DESPESES
REALITZADES
10.028,57
97,02
26.497,90
0,00
1.691,58
0,00
0,00
3.308,86
0,00
4.100,00
0,00
65,27
66.732,16
0,00
0,00
262,42
0,00
714,53
2.217,38
61.518,71
99.868,72
0,00
172.740,51
21.538,00
308.623,00
54.965,61
0,00
1.827,10
0,00
1.706,83
838.504,17
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Informe sicalwin de dia 5/10/2018
PROGRAMA DIADA 33800

Eco.

Descripció

22003
22201
22300
22602
22606
22609
22612
22699
22706

MATERIAL D'OFICINA DIADA DE MALLORCA
COMUNICACIONS POSTALS DIADA DE MALLORCA
SERVEIS DE TRANSPORTS DIADA DE MALLORCA
PUBLICITAT I PROPAGANDA DIADA DE MALLORCA
REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSETS DIADA DE MALLORCA
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES DIADA DE MALLORCA
PREMIS I DISTINCIONS DIADA DE MALLORCA
ALTRES DESPESES DIVERSES DIADA DE MALLORCA
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DIADA DE MALLORCA

Informe sicalwin de dia 5/10/2018
PROGRAMAPARC MÒBIL 92011

Eco.

Descripció

16200
20300
21400
22000
22002
22101
22103
22104
22110
22502
22699
23020
23120

FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PARC MÒBIL
LLOGUER MAQUINÀRIA PARC MÒBIL
CONSERVACIÓ I REP.VEHICLES PARC MÒBIL
MATERIAL OFICINA PARC MOBIL
MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE PARC MÒBIL
AIGUA PARC MÒBIL
COMBUSTIBLE PARC MÒBIL
VESTUARI PARC MÒBIL
PRODUCTES DE NETEJA PARC MÒBIL
TRIBUTS LOCALS PARC MÒBIL
ALTRES DESPESES FUNC.PARC MÒBIL
DIETES PERSONAL NO DIRECTIU PARC MÒBIL
LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU PARC MÒBIL

Annex 2

DESPESES
REALITZADES
124,63
0,00
0,00
56.480,13
0,00
158.198,24
0,00
5.742,50
0,00
220.545,50

Annex 3

DESPESES
REALITZADES
0,00
0,00
8.252,14
0,00
117,98
0,00
13.846,72
0,00
0,00
0,00
16,17
1.607,73
0,00
23.840,74
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Informe sicalwin de dia 5/10/2018
PROGRAMA RELACIONS INSTITUCIONALS 92430

Annex 4

Eco.

Descripció

DESPESES REALITZADES

78994
23020
23120
21800
22001
22003
22104
22199
22300
22602
22606
22609
22699
22706
22799
24000
62580
68900
68980

Incorporacions p/altres transf. capital Rel. Institucionals
DIETES PERSONAL NO DIRECTIU RELAC. INSTITUCIONALS
LOCOMOCIÓ PERS. NO DIRECTIU RELAC. INSTITUCIONALS
MANTENIMENT BÈNS ARTÍSTICS RELAC. INSTITUCIONALS
PREMSA I LLIBRES RELAC. INSTITUCIONALS
MATERIAL TECNIC D'OFICINA RELAC. INSTITUCIONALS
VESTUARI RELACIONS INSTITUCIONALS
ALTRES SUBMINISTRAMENTS RELAC. INSTITUCIONALS
SVEIS.TRANSPORT RELAC. INSTITUCIONALS
PUBLICITAT I PROPAGANDA RELAC. INSTITUCIONALS
REUNIONS, CONFER.I CURSETS RELAC. INSTITUCIONALS
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES RELAC. INSTITUCIONALS
ALTRES DESPESES RELAC. INSTITUCIONALS
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RELAC. INSTITUCIONALS
ALTRES PRESTACIONS RELAC. INSTITUCIONALS
DESPESES EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ RELAC. INSTITUCIONALS
Incorporació p/nova inversió mobiliari Relacions Instit.
INVERSIÓ EN BÉNS PATRIMONIALS
Incorporació p/altres desp. béns patrim. Rel. Inst.

2.273,11
0,00
50,00
1.415,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465,85
21.558,15
16.515,71
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
12.637,10
0,00
80.915,62
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Direcció insular de Participació Ciutadana
Persona responsable de l’àrea: Maria Amengual Herranz
Pressupost total assignat: 326.000,00 €

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
1- Fomentar la participació ciutadana en les polítiques públiques desenvolupades en el
Consell.
1.1 Donar a conèixer les polítiques realitzades.
1.2 Recollir propostes i suggeriments de la ciutadania.
2- Fomentar l’ús de les noves tecnologies per a poder treballar la participació ciutadana.
3- Donar suport econòmic als ajuntaments per a què desenvolupin projectes de
participació ciutadana als seus municipis.
4- Donar suport econòmic a les associacions per a què desenvolupin projectes de
participació ciutadana entre la ciutadania.
5- Crear xarxes de suport entre totes les persones que treballen la participació ciutadana.
6- Conèixer i difondre què fan els municipis de Mallorca en participació ciutadana.
7- Donar suport als ajuntaments sobre temàtiques concretes relacionades amb la
participació,

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
1. Subvencions per a promoure la participació ciutadana: destinades a activitats i/o
projectes que fomentin la participació ciutadana a Mallorca promoguts per
associacions i ajuntaments de Mallorca.
Pressupost: 150.000€ per ajuntaments i 150.000€ per associacions.
2. Implementació al Consell de Mallorca (https://entretothom.net/) i a 12 municipis la
plataforma interactiva de participació ciutadana: CONSUL2. Facilitació de l’eina i
acompanyament en el procés d’implementació.
Pressupost parametrització i posada en funcionament d’una plataforma de Eparticipació basada en Consul fet per l’empresa Andos Assessores SL: 12.584€
Pressupost acompanyament fet per la cooperativa Bauma: 14.931,40€
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3. Suport i assessorament en l’elaboració de normativa i plans estratègics dels
municipis de Mallorca. Elaboració d’una guia pràctica per a l’elaboració d’un
reglament de participació ciutadana.
Pressupost executat per Neus Ramis: 9.123,40€
4. Som community, consisteix en la formació i la dinamització d’un grup al facebook
amb l’objectiu de compartir esdeveniments, iniciatives, experiències de participació
ciutadana.
Pressupost executat per Atretud Sizè: 3.581,60€
5. Organització trobada d’experiències vives i elaboració d’un mapeig de la
participació ciutadana a Mallorca.
Pressupost executat per Gestambiental: 6.514,64€
6. Audiència pública i audiència oberta a través de https://entretothom.net/
No hi ha cost extraordinari.
7. II jornades de participació ciutadana de Mallorca.

Informació
(Principals adreces de webs, blogs, ... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
http://participaciociutadanamallorca.cat/
https://entretothom.net/
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Direcció insular d’Igualtat
Persona responsable de l’àrea: Nina Parrón Mate - Directora Insular d’Igualtat
Pressupost total assignat: 812.568,72 €

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
- Impulsar de polítiques d'igualtat en el Consell
- Fomentar la conciliació de la vida laboral i familiar
- Donar suport als ajuntaments en matèria d'igualtat
- Promoure de polítiques de lluita i sensibilització contra la violència de gènere
- Foment de l'associacionisme en matèria d'igualtat

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
1. Estratègia Local: Instrument de planificació i impuls transversal de polítiques locals,
per generar un compromís compartit per a la integració de la perspectiva de gènere a
nivell local. (800,00€)
2. Espais de dones: espais físics a Inca, Manacor, Sa Pobla, Felanitx i Sóller, per apropar
les polítiques de gènere als municipis i dinamitzar les activitats d'igualtat a ajuntaments
i associacions.(4.000€)
3. Genèrica, escola per la Igualtat: plataforma formativa adreçada a la ciutadania dels
municipis de Mallorca. (94.275,00€)
4. Accions per prevenir la violència Masclista: No i punt!: iniciativa de informació i
concienciació per evitar i fer front a les agressions sexuals masclistes, adreçada al jovent
que participa a les festes populars. Campanyes durant tot l'any (sant Antoni, etc..).
(41.000€)
5. Mallorca té nom de dona: conjunt de publicacions, escultures, plaques i altres mitjans
que es crean i es difonen per donar visibilitat a les dones que han fet a Mallorca una labor
significativa en els diferents camps de les ciències i les arts. (50.000€)
6. Subvencions per promoure la igualtat: destinades a projectes igualitaris promoguts per
associacions i ajuntaments de Mallorca. Pressupost: (86.774,65€)
7. Ajudes econòmiques per a dones que han patit violència de gènere: destinades a dones
víctimes amb la finalitat de promoure la seva autonomia. Pressupost: 90.000,00€
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8. Campanyes de commemoració de igualtat: actes de sensibilització entorn al Dia
internacional de la dona (8 de març) i al Dia internacional de l'eliminacio de la violència
contra les dones (25 de novembre). (17.000€)

Informació
(Principals adreces de webs, blogs, ... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
https://web.conselldemallorca.cat/ca/igualtat

Direcció insular de Comunicació
Persona responsable de l’àrea: Eduardo Zúñiga Solari
Pressupost total assignat: 1.163.558€

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
Consolidació de la imatge corporativa

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
Contracte de publicitat
Relacions amb els mitjans de comunicació (convocatòries, rodas de premsa, notes de
premsa, comunicats, etc.)

Informació
(Principals adreces de webs, blogs, ... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
www.conselldemallorca.cat
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Direcció insular de Política Lingüística
Persona responsable de l’àrea: Aina Sastre Bestard
Pressupost total assignat: 1.777.990,33€

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
Fomentar l'ús de la llengua catalana a la societat civil

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
Premis Mallorca de creació literària 90.000€
Subvenció per edició de llibres i fonogrames 260.000€
Subvenció pel foment de l'ús de la llengua catalana 250.000€
Subvenció Associació Escriptors en Llengua Catalana 16.000€
Subvenció Gremi Llibreters de Mallorca 25.000€
Subvenció Premsa Forana 40.000€
Jornades Lúdiques i Fires Juga en Català! 30.000€
Cursos de Formació 10.000€
Tallers juvenils de Rap en català 8.000€
Campanya foment de la música en català 18.000€

Informació
(Principals adreces de webs, blogs, ... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
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Direcció insular de Promoció Sociocultural
Persona responsable de l’àrea: Javier Ramos Bujosa
Pressupost total assignat: 3.864.446,00€

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
1. Fomentar l’associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana, en
l’àmbit sociocultural.
2. Promoure, organitzar i fomentar activitats socioculturals relatives al sector de les
persones majors i a l’associacionisme.

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
1. FESTES POPULARS I FESTEJOS
ACTUACIONS:
-Mallorca Worl Folk Festival 200.000€ (posposat 2019)
-Subvenció suport a esdeveniments que fomentin la promoció sociocultural
(dinamitzacions de gran format) 75.000€
-Actes dia Orgull LGTBI 9.000€

2. CENTRES SOCIOCULTURALS INCA I MANACOR
ACTUACIONS:
- Organitzar activitats que complementin i enriqueixin l'oferta sociocultural als àmbits
general, cultural, i d'oci i temps lliure 20.000€
- Reunions, conferències i cursets 18.000€

3. PROMOCIÓ SOCIAL i ASSOCIACIONISME
ACTUACIONS:
- II Certamen d'Arts Gent Gran (plàstiques, escèniques i musicals) 200.000€
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- Subvenció suport a la realització de projectes com instrument per a les relacions
socials i el benestar personal de la gent gran (universitats) 18.000€
-Targeta Gent Gran 193.000€ (posposat 2019)
- Subvenció foment de la promoció sociocultural (animació sociocultural) 200.000€
- Subvenció a associacions de persones majors pel desenvolupament de projectes de
promoció sociocultural 1.700.000€
-Subvenció inversió en infraestructures i en equipaments a locals de les associacions de
gent gran 171.000€
-Edició guia visites socioculturals pels pobles de Mallorca 6.050€

Informació
(Principals adreces de webs, blogs, ... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
Subvencions Promoció Sociocultural:
https://seu.conselldemallorca.net/ca/procediments?nom=subvencions-ajudes-beques-ipremis
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Departament de Territori i Infraestructures
Direcció insular de Territori i Paisatge
Persona responsable de l’àrea: MIQUEL VADELL
Pressupost total assignat: 8.440.400,76 €

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
La direcció de territori i paisatge es l’encarregada d’ordenar i planificar amb una visió
integral el territori de l’illa de Mallorca, i alhora desenvolupar una política de paisatge
per tota l’illa d’acord amb el Conveni Europeu del Paisatge.

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
1) Delimitació provisional d’estades Turístiques en habitatges.
La Delimitació provisional és el instrument que permet la comercialització de les estades
Turístiques en Habitatges seguint el definit a la Llei Turística de les IB.
Un cop feta l’aprovació inicial i obert el període d’exposició publica en el que es feren
rondes per nombrosos pobles de l’illa, es va aprovar definitivament el 27 de juliol de 2018.
2) Pla d’intervenció en àmbits turístics.
Es tracta del pla que ha d’ordenar la implantació territorial de les activitats turístiques així
com les infraestructures i equipaments necessaris pel seu desenvolupament a l’illa de
Mallorca.
Desprès d’un avanç amb els seus corresponents processos de participació ciutadana es va
aprovar, juntament amb la Delimitació provisional, el 27 de juliol de 2018.
-El Pla definirà el nombre de places Turístiques totals que pot assolir l’illa i les repartirà
per establiments d’allotjament turístic i estades Turístiques. També definirà les borses de
places, les dotacions i infraestructures necessàries per millorar l’oferta Turística i les
zones turístiques, així com les pautes que han de seguir els ajuntaments per la zonificació
definitiva quan realitzin l’adaptació dels seus planejaments al PIAT.
Aprovació Definitiva els primer mesos de 2019
3) Pla director sectorial de Comerç / Norma territorial cautelar.
Amb ell es pretén aconseguir un nivell adequat d’equipament comercial i una correcta
distribució territorial d’aquests establiments.
Fins a aquest moment, s’ha fet la provació inicial i s’ha aprovat un regim de suspensió de
llicencies que impedeix la implantació dels establiments comercials que puguin interferir
amb el que definirà el Pla. S’estan analitzant totes les al•legacions presentades, i un cop
redactat el document definitiu es durà a la comissió de Mediambient per la seva avaluacio.
Es preveu poder fer l’aprovació definitiva dintre del primer trimestre del 2019
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El PECMA farà especial incidència amb:
- Regulació de d’implantació territorial de grans Equipaments Comercials
- Avaluació de les externalitats que generen els equipaments Comercials
- Centres Comercials urbans
- Mesures d’integració Paisatgística dels Comerços
4) Pla territorial insular de Mallorca .
Un cop aprovada la Llei d’urbanisme de les Illes Balears, s’està efectuant els ajustaments
pertinents a aquest nou regim legal i a la resta de normativa sobrevinguda. Per altre banda
també s’està completant la tasca de la nova base cartogràfica actualitzada així com els
estudis necessaris per donar acompliment a les indicacions fetes per la comissió de
mediambient.
Els punts principals en que es basarà la revisió seran:
- Actualització a tota la normativa sobrevinguda
- Revisió dels creixements, ja que no s’han complit les previsions efectuades al 2004
- Mesures de protecció paisatgística del sol rústic.
5) Polítiques de paisatge.
Es pretén donar un nou impuls a les Polítiques de Paisatge perquè aquest es vagi introduint
de manera transversal dins totes les actuacions a l’illa. Preservació, recuperació i
intervenció.
Al mateix tems s’aprofiten les eines que proporciona el Pla Territorial impulsant alguns
dels Plans Especials de desenvolupament de les Àrees d’intervenció Paisatgística, amb
una sèrie d’accions concretes:
- Iniciar el Pla especial del Torrent gros de Palma, per crear un gran corredor verd que
uneixi Palma i Marratxí. Es pretén convocar un concurs d’idees per definir un avanç del
que ja es tenen les bases redactades i pactades amb les distintes administracions . El
concurs es convocarà durant el darrer trimestre de 2018.
- Col•laborar amb el departament de Medi Ambient amb la tramitacions de la revisió del
Pla de la Ruta de pedra en sec.
- Llei de camins: en l’actualitat la llei ja esta en el Parlament de les Illes Balears i es
preveu que aquest any sigui aprovada.
- Directrius de Paisatge per Mallorca: concreció del document de bases, es un compromís
per anar implantant el paisatge a tots el àmbits possibles.
6) Espai de la Memòria dels presos republicans al camp de concentració del Banys de
Sant Joan Font Santa (Campos)
El projecte s'aprovarà a mitjançant d'octubre de 2018 i la inauguració està prevista al mes
de desembre de 2018
7) Pla de Vies Ciclistes. Un cop aprovat el Pla de vies Ciclistes per el Ple del Consell,
aquest any es pretén adjudicar el procès de contractació de la senyalització d'aquest pla,
gracies a l’ajut obtingut de l'impost per un desenvolupament sostenible.
8) Col·labor amb el Departament de Medi Ambient amb la tramitació de la revissió del
Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de l'illa de Mallorca.
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Informació
(Principals adreces de webs, blogs,... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de l'illa de Mallorca (PDSRNPMA):
https://www.conselldemallorca.cat/info-pubut?&id_parent=19162&id_class=19163&id_section=15489&id_son=19155
2. Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics (PIAT) de l'illa de Mallorca. Aprovació
inicial: https://www.conselldemallorca.cat/info-pubut?&id_parent=19162&id_class=19163&id_section=15489&id_son=19134
1. Acord de suspensió de llicències amb relació a l'aprovació inicial del Pla
d'Intervenció d'Àmbits Turístics de l'illa de Mallorca:
https://www.conselldemallorca.cat/info-pubut?&id_parent=19162&id_class=19163&id_section=15489&id_son=19139
3. Pla director sectorial d'equipaments comercials de Mallorca (PECMa):
https://www.conselldemallorca.cat/info-pubut?&id_parent=19162&id_class=19163&id_section=15489&id_son=18937
Proposició de «Llei de camins públics i rutes d'interès excursionista de Mallorca»:
https://www.conselldemallorca.cat/info-pubut?&id_parent=19162&id_class=19163&id_section=15489&id_son=18912
4. Pla Territorial de Mallorca : https://www.conselldemallorca.cat/info-pubut?id_section=6973&id_parent=19162&id_class=19163
4. Revisió parcial del Pla Territorial Insular de Mallorca:
https://www.conselldemallorca.cat/info-pubut?&id_parent=19162&id_class=19163&id_section=15489&id_son=18893
Pla de vies ciclistes per a l'illa de Mallorca: https://www.conselldemallorca.cat/info-pubut?id_section=17661&id_parent=444&id_class=532&id_son=18974
Projecte d'execució de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca:
https://www.conselldemallorca.cat/info-pubut?&id_parent=19162&id_class=19163&id_section=19105&id_son=19106
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Direcció insular d’Urbanisme
Persona responsable de l’àrea: JOAN MOREY
Pressupost total assignat: 2.027.236,63 €

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
• Exercir, en els termes que preveu el Reglament orgànic, la presidència efectiva de la
Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme, en cas que aquesta persona
gaudeixi de la condició de vocal d'aquesta comissió.
• Atorgar autoritzacions referides a obres, instal•lacions i activitats permeses en la zona
de servitud de protecció prevista en la legislació de costes, sempre que s'hagin de produir
en terrenys classificats de sòl urbà o de sòl urbanitzable, o categoria equivalent.
• Efectuar els requeriments que, si escau, s'han de dur a terme per completar els
expedients de planejament urbanístic que el Consell Insular de Mallorca ha de resoldre en
tràmit d'aprovació definitiva, en els termes establerts en la legislació i reglamentació
urbanística aplicable.
• Atendre les consultes que altres administracions o organismes públics formulin en
relació amb les matèries pròpies del departament, quan aquesta atribució no estigui
assignada expressament a altres òrgans de l'estructura del Consell Insular de Mallorca,
d'acord amb el Reglament orgànic o amb la legislació sectorial.
• Emetre els informes prevists en l'article 36 de la Llei de sòl rústic de les Illes Balears,
en relació amb l'autorització d'activitats relacionades amb l'ús de l'habitatge unifamiliar, i
també els que la legislació i la reglamentació urbanística vigent preveuen en relació amb
l'autorització d'usos o obres de caràcter provisional.
• Atorgar les autoritzacions que es preveuen en l'article 20.2 de la Llei de sòl rústic de les
Illes Balears, quant a immobles d'especial protecció; les autoritzacions previstes en
l'article 31.3 de la mateixa norma, per a activitats en parcel•les de més d'un terme
municipal, i també les autoritzacions de declaració d'interès general de dotacions de
serveis previstes en el seu article 30.
• Efectuar les inscripcions que corresponguin en el Registre d'Entitats Urbanístiques
Col•laboradores del Consell Insular de Mallorca en els termes prevists en la normativa
aplicable.
• Expedir cèdules d'habitabilitat d'edificis, habitatges i locals.
• Ordenar l'execució de les obres de conservació o reforma a què es refereix l'article 117.6
de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl.

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
URBANISME: Respecte al Servei d’Urbanisme, seguir amb la mateixa línia d’ajudar
tècnicament i jurídicament a fer les diferents propostes de planejament general als
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ajuntaments i aconseguir l’aprovació definitiva de les adaptacions i/o revisions dels seus
plans o normes subsidiàries, algunes de les quals possiblement es puguin aprovar
definitivament per la CIU abans del mes de maig del any 2019, com les dels municipis
d’Alaró, Andratx, Esporles, Llubí, Porreres i Santanyí; així com dels seus respectius
catàlegs d’elements arquitectònics i espais protegits, i també d’altres municipis en
coordinació amb la Direcció Insular de Patrimoni.
També treballarem amb les modificacions puntuals ja plantejades i/o actualment en tràmit
així com els interessos generals presentats a diferents municipis com també les sol•licituds
d’informes requerits tant per la LOUS com per la LUIB.
Amb tots els documents expressats anteriorment hem de tenint present ja tècnicament i
jurídicament, la nova Llei d’Urbanisme de les Illes Balears (LUIB) aprovada el desembre
del any 2017 i també hem de anar treballant, desenvolupant o fent el control de legalitat
de les diferents disposicions addicionals (normalització de paràmetres, desclassificació
sòls urbanitzables...) i disposicions transitòries (exoneració xarxa de clavegueram, falsos
urbans, municipis sense planejament) de la Llei.
OFICINA D'INFORMACIÓ I SUPORT TERRITORIAL: Respecte al Servei de l’Oficina
d´Informació i Suport Territorial, una vegada publicada (BOIB núm. 56, de 5 de maig de
2018) l’aprovació definitiva del reglament de cooperació per a l’adjudicació de diferents
adaptacions de planejaments generals al PTI i /o delimitacions de sòls urbans. Durant el
mes d'octubre de 2018 es resoldrà definitivament la convocatòria i de posar en marxa els
convenis amb els ajuntaments elegits aprofitant la feina feta ja aquest darrer any per part
de l`Oficina amb aquells municipis sense cap de tipus de planejament o simplement amb
una delimitació de sòl urbà i coordinant o completant el document de catàleg.
SERVEI D'AUTORITZACIONS TERRITORIALS: Respecte al Servei d’Autoritzacions,
seguir treballant en el traspàs de funcions i mitjans en la competència de Litoral dins el
sòl rústic, així com anar dotant del personal necessari per a poder donar resposta a l’actual
nivell de demanda, principalment a nivell de cèdules i d’autoritzacions d’habitatges a dins
sòl rústic, així com en les competències de disciplina a Litoral assumides recentment per
part del Servei d’Autoritzacions.
Aquest darrer any s’ha aconseguit dotar el servei de més personal i en aquests moments
estam completant el procés de manera que sigui possible reduir el termini en la resposta
de les autoritzacions d’habitatges a tres mesos que són el que pertoca jurídicament en lloc
dels actuals sis mesos.

Informació
(Principals adreces de webs, blogs,... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
Cèdula d'habitabilitat: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=18907
Autorització d'obres per edificar en sòl rústic:
https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=5096
Declaració d'interès general: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=13944
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Direcció insular d’Infraestructures
d’Infraestructures i Mobilitat
Persona responsable de l’àrea: JOAN R. CIFRE DÍAZ-OYUELOS
Pressupost total assignat: 95.676.453,00 €

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
La principal funció d'aquesta direcció insular ha estat sempre planificar i executar obres
de construcció, ampliació i manteniment de carreteres i camins públics, i també
administrar i gestionar les que són de titularitat del Consell de Mallorca.
En el sentit expressat al paràgraf anterior, durant aquesta legislatura hem dotat de molts
recursos al manteniment de la xarxa viària existent. A més, també s'ha optat per la
construcció de noves infraestructures que hem considerat de vital importància per zones
amb una elevada densitat de trànsit així com per la seguretat dels conductors i de les
conductores, no essent, per tant, una línia política estructural per nosaltres.
Així mateix també hem donat passes importants en el canvi de la concepció de les
carreteres, entenent aquestes no només pels vehicles propulsats per motor sinó també per
vianant i ciclistes. La implantació de carrils bici a l'entorn de carreteres o l'augment de
vorals fins a un metro vuitanta d'amplària en són exemple d'aquesta política.

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
1. Conservació i manteniment de carreteres
Les tasques de manteniment i conservació de tota la xarxa viaria ja existent a l’Illa de
Mallorca es duu des d’aquesta direcció insular mitjançant contractes de serveis, alguns
d’ells dividits en lots, dirigits per tècnics i operaris del servei d’explotació i conservació.
La despesa comptabilitzada a setembre de 2018 per aquest concepte ascendeix a 16
milions d’euros.
Els cinc contractes de serveis en execució durant aquest any 2018 són els següents:
- Contracte de manteniment integral de les zones 1 a 8
Amb aquest contracte dividit en vuit lots per cadascuna de les zones es duu el
manteniment de tota la xarxa viaria del Consell de Mallorca, a excepció de les vies d’alta
capacitat, que tenen un contracte específic.
-

Contractes de manteniment integral de les zones 9 i 10
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Amb aquest contracte dividit en dos lots per cadascuna de les zones es duu el manteniment
de les vies d’alta capacitat com són la Ma 1(autovia d’Andratx), la Ma-20 (Via Cintura),
la Ma-19 (autovia de Llevant- aeroport) i la Ma-13 (carretera d’Inca).
- Contracte de manteniment de les instal•lacions de túnels i sistemes ITS
Al lot 1 d’aquest contracte en execució es duu a terme les tasques de manteniment de les
instal•lacions del túnel de Sóller i de Sa Mola. Amb el lot 2 es duu a terme el manteniment
de les instal•lacions del túnel de Son Vic així com dels sistemes ITS de la xarxa de
carreteres del Consell de Mallorca.
- Contractes d’enllumenat zona nord i zona sud
Amb aquests contractes es duu a terme el manteniment de l’enllumenat de tota la xarxa
viaria del Consell de Mallorca. No es va prorrogar el lot 2, relatiu a la zona sud, i el nou
contracte actualment està en fase de licitació.
- Contracte de senyalització horitzontal
Amb aquest contracte de serveis dividit en dos lots es duu a terme el manteniment de tota
les senyals horitzontals de les carreteres de la xarxa del Consell de Mallorca.
Per la seva distinta naturalesa jurídica, menció especial mereix el contracte de concessió
administrativa per a la construcció del desdoblament i la conservació i explotació de la
carretera de Manacor. En aquest contracte s’imputa tota la despesa pel manteniment de la
carretera de Manacor així com diferents inversions que es realitzen.
2. Actuacions d’obres de carreteres en fase d’execució
- Tram II de la via connectora de Palma
Es tracta de la construcció del Tram II de la via connectora, és a dir, el que transcorre
entre Son Ferriol i les instal•lacions de CLH. La finalització d’aquestes obres està prevista
per març de 2019. El cost de les obres és de 29’7 milions d’euros a càrrec del Conveni
amb el Ministerio de Fomento.
- Desdoblament de Llucmajor – Campos
Desdoblament de la carretera que transcorre des del final de l’autovia de Llevant fins a
l’inici de Campos, incloent-hi una actuació urbana dins aquest poble. Es va signar l’acta
de comprovació del replanteig el passat quatre d’octubre. Les obres tenen un termini
d’execució de 22 mesos i el seu pressupost és de 27’4 milions d’euros a càrrec del Conveni
amb el Ministerio de Fomento.
- Accés a Lloseta des de la Ma-13
Construcció d’un accés a Lloseta des de la Ma-13. L’objectiu principal es llevar trànsit –
sobretot de vehicles pesats- del pobles de Binissalem i Lloseta, aquestes obres també duu
aparellada la construcció d’un carril bici dins l’objectiu del foment de la mobilitat
sostenible. Les obres varen començar al mes de juliol i tenen un termini d’execució de 18
mesos. El seu pressupost de 8’4 milions d’euros a càrrec del Conveni amb el Ministerio
de Fomento.
- Variant d’Algaida est
Construcció d’una variant al terme municipal d’Algaida amb l’objectiu d’evitar el trànsit
de vehicles per la zona urbana. Es va signar l’acta de comprovació del replanteig el passat
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quatre d’octubre. Les obres tenen un termini d’execució de 18 mesos i el seu pressupost
és de 6’6 milions d’euros a càrrec del Conveni amb el Ministerio de Fomento.
Altres actuacions en fase d’execució:
-

Instal•lació de pantalles acústiques al túnel de Génova (69.278 euros. Termini
d’execució: dos mesos).
Rehabilitació del Camí Vell de Lluc a Pollença (149.998 euros. Termini
d’execució: 3 setmanes)
Actuacions de carreteres adjudicades que es començaran a executar properament:
Fals túnel Estellencs: Les obres començaran al novembre. El seu cost és de 141
mil euros.
Reforç de ferm i instal•lació de gavions a la Ma-1 entre Porto Pi i Palmanova: Les
obres comencen 17 d’octubre. El seu cost és de 1’37 milions d’euros.
Reforç de ferm entre Consell i Inca. Rehabilitació rodadura Ma-13: Les obres
comencen en octubre. El seu cost és de 3’49 milions d’euros.
Millora de sortida de Son Sardina i rotonda ITV: Les obres comencen en octubre.
El seu cost és de 108 mil euros.
Reforç de ferm entre Andratx i Es Capdellà: Les obres comencen en octubre. El
seu cost és de 945 mil euros.

3. Actuacions d’obres de carreteres en fase de contractació
Les inversions aquí previstes que encara no han estat publicades a la plataforma de
contractació de l'Estat romanen condicionades a la disponibilitat pressupostària del
Departament.
- Conversió en via Urbana de la Ma-19 entre Manuel Azaña i Torrent de na Bàrbara
Contracte d’obres ja publicat a la plataforma de contractació de l’Estat. Es preveu
adjudicar les obres dintre d’aquest any. El cost del projecte és de 1’33 milions d’euros.
- Accés a Son Buc i Sa Cabana – Torrent Gros
Es preveu l’aprovació de l’expedient de contractació per al mes de novembre. El cost del
projecte és d’1’84 milions d’euros.
- Senda ciclable Son Espases – inversió derivada de la Llei de capitalitat
L’aprovació del Conveni amb l’Ajuntament de Palma derivat de la Llei de Capitalitat per
aquesta actuació serà al Ple del mes de novembre. El projecte te un cost de 580 mil euros.
- Instal•lació de grups electrògens al túnel de Sóller
Contracte de subministrament i serveis ja publicat a la plataforma de contractació de
l’Estat. Es preveu adjudicar les obres dintre d’aquest any. El seu cost és de 212 mil euros.
- Instala•lació de xarxa d’hidrants al túnel de Sóller
Contracte de subministrament i serveis ja publicat a la plataforma de contractació de
l’Estat. Es preveu adjudicar les obres dintre d’aquest any. El seu cost és de 490 mil euros.
- Accés a Son Llaüt entre Consell i Santa Maria
Es preveu l’aprovació de l’expedient de contractació al mes d’octubre. El seu cost és de
4’55 milions d’euros.
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- Pla de mobilitat de la zona metropolitana de Palma
Es preveu l’aprovació de l’expedient de contractació al mes de novembre. El seu cost és
de 700 mil euros a càrrec del Conveni amb el Ministerio de Fomento.
4. Principals projectes de carreteres redactats pendents de la fase de contractació
- Accés al Polígon de Marratxí des de la Ma-13
- Rotonda de Consolació (Alqueria Blanca)
- Pantalla Acústica al TM Binissalem
- Il•luminació del túnel de Fumat
- Reforç de ferm d’accés a Sa Calobra
- Protecció de talussos a l’entorn del Gorg Blau
- Il•luminació del túnel de Fumat
- Barreres Acústiques Ma-20. Camí de Jesús – La Vileta
- Reforç de ferm a l’entorn d’Establiments
5. Projectes de carreteres en fase de redacció o exposició
- Tram I Via Connectora. Coll d’En Rabassa.
- Connexió autopista d’Inca i Via de Cintura . Son Hugo.
- Condicionament Muro - Santa Margalida
- Condicionament Llubí - Santa Margalida
- Rotonda Ses Palmeres. Ma-6014
- Rotondes Majoris, Sa Torre i Puig d’en Ros. Ma-6014.
- Condicionament Muro – Can Picafort.
- Estudi alternatives evacuació túnel de Sóller.
- Condicionament Ma- 1140. S´Esgleieta - Palmanyola.
- Condicionament Felanitx – Porto Colom.
- O. de F. torrents Den Faveta, Son Puig i Son Pont. Ma- 1040. Palma Puigpunyent.
- Rotonda accés a Camp de Mar.
- Accés a Port Vell.
- Condicionament de la Ma-3011. S`Hostalot Santa Eugènia.
- Estudi alternatives franja de reserva Variant Nord d’Inca.
- Camí Salard – Llei de capitalitat
- Condicionament Camí de Conies tram 4. Ma-3322.
- Rotonda Santa Maria.
- Condicionament accés a Alaró i rotonda Camí d’Orient.
- Estudi alternatives franja de reserva Variant Artà nord.
- Estudi alternatives franja de reserva variant Campanet.
- Estudi alternatives franja de reserva variant L’alqueria Blanca.
- Estudi alternatives franja de reserva variant Llubí- Tram 2.
- Projecte finalització Selva – Caimari.

Informació
(Principals adreces de webs, blogs,... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
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Obres, expropiacions i millores a les carreteres:
https://www.conselldemallorca.cat/info-pubut?id_section=3004&id_parent=19162&id_class=19163
Revisió del Pla Director Sectorial de Carreteres (Illa de Mallorca):
https://www.conselldemallorca.cat/info-pubut?&id_parent=19162&id_class=19163&id_section=1840
El trànsit: https://web.conselldemallorca.cat/ca/el-transit
Autorització d'obres genèriques a la xarxa viària del Consell Insular de Mallorca:
https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=11341
Autorització d'obres per a conduccions:
https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=5083
Autorització d'obres per obrir accessos nous a les carreteres en sòl rústic:
https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=5107
Autorització de transports per la xarxa viària del Consell Insular de Mallorca:
https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=27077
Autorització d'obres per edificar en sòl rústic:
https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=5096
Autorització d'obres per tancar finques en sòl rústic:
https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=828

Direcció insular de Seguretat Vial i Activitats Classificades
Persona responsable de l’àrea: NATALIA TROYA
Pressupost total assignat: 12.572.225,40 €

Objectius
Descripció breu dels principals objectius
Els objectius d'aquesta direcció insular es poden resumir en dos:
- L'otorgament d'autoritzacions integrades d'activitat, que no tengui atribuïdes un altre
òrgan. Bàsicament, segons la llei autonòmica d'aquesta matèria de l'any 2013, es tradueix
en que tramitam les autoritzacions de proves esportives que trancorren per dos o més
termes municipals.
- La gestió del servei d'inspecció tècnica de vehicles (ITV).

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
ITV
Estadística dels serveis més rellevants (a part de reformes, anotacions, etc)
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Any 2017
Matric. vehicles importació: 2.582
Duplicats Fitxes ITV:
3.442
Catalogació vehicles històrics: 162
Inspecció vehicles agrícoles: 887

Any 2018 (fins setembre)
Matric. vehicles importació: 1.624
Duplicats Fitxes ITV:
2.284
Catalogació vehicles històrics: 105
Inspecció vehicles agrícoles: 677

• Actualment en fase de licitació del nou contracte de gestió de serveis de l’ITV a
Mallorca. Suspensió cautelar del mateix per part del Tribunal de Recursos Contractuals
amb motiu de la presentació d'un recurs contra els plecs.
L'objectiu polític dels termes d'aquest nou contracte de serveis és l'assumpció directa per
part del Consell de la gestió del servei ITV, prestant el mateix mitjançant una empresa.
Amb aquesta nou marc jurídic el Consell de Mallorca tendrà més marge per fer que els
ingressos que genera el servei es tradueixin en millores en la prestació del mateix. La
baixada de taxes que duu implícita i que es plasmarà amb la ordenança fiscal que tenim
en tràmit és el millor exemple.
• Pròrroga de la concessió a SGS fins el proper 31/12/2018.
• Preparant l’ordenança fiscal pel proper any 2018. Es durà a aprovació al Ple del mes de
novembre.
• Fase prèvia de sol•licitud de pressuposts per l’adquisició de màquines de gestió d’efectiu
per instal•lar-les a les estacions ITV.
ACTIVITATS
ACTIVITATS NO PERMANENTS DE RECORREGUT
Estadística
Expedients activitats no permanents de recorregut (Lluc a Peu (Güell i part forana),
Ironman 70.3, Challenge Màsters, 312, Tramuntana Travessa, rallyes, etc.)
2017:
2018 (fins setembre):

72 expedients tramitats
57 expedients tramitats

D’altra banda, procedir amb la tramitació del Reglament de proves esportives; fa unes
setmanes ha finalitzat el període d’al•legacions: n’hi ha tres o quatre (DGT, CAIB);
s’estimaran parcialment i seguirem amb la tramitació del Reglament.
CONTROLADORS D’ACCÉS
Estadística
Convocatòria 2017
Presentats:
155
Aptes:
64

Convocatòria 2018
Presentats:
129
Aptes:
71

Registre actual de controladors d’accés a Mallorca: 604 controladors amb l’acreditació.
Se fa una convocatòria anual amb al manco dues proves per any (setmana santa i abans
de l’estiu)
COOPERACIÓ LOCAL EN MATÈRIA D’ACTIVITATS
Estadística
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En aplicació del Reglament de cooperació local en matèria d’activitats (publicat al BOIB
el passat 28/12/2017), a data d’avui , un total de 13 ajuntaments han adquirit la condició
de beneficiari: Alaró, Algaida, Búger, Campanet, Costitx, Felanitx, Lloseta, Montuiri,
Porreres, Santa Eugènia, Valldemossa, Escorca i Estellencs.
Fins avui s’han instruït 4 expedients de cooperació (Campanet (2), Costitx i Felanitx)
ALTRES ACTUACIONS:
• El Servei d’Activitats representa al Consell de Mallorca en el Subcomitè
d'Autoritzacions Ambientals Integrades, que depèn de la Conselleria de Medi Ambient de
la CAIB.
• El Servei d’Activitats és membre de la Junta Autonòmica d’Activitats de les Illes
Balears (depenent de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques de la CAIB),
participant en les consultes i en la redacció de l’esborrany de modificació de la Llei
d’Activitats.

Informació
(Principals adreces de webs, blogs,... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
ITV: https://web.conselldemallorca.cat/ca/itv
Autorització d'activitats no permanents:
https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=4197
Proves avaluadores per obtenir l'acreditació de personal d'admissió i de control d'ambient
intern en activitats recreatives i espectacles públics:
https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=20545
Targeta d'identificació del personal d'admissió i de control d'ambient intern en activitats
recreatives i espectacles públics: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=4072
Catalogació d'un vehicle com a històric:
https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=4248
Inspecció prèvia a la matriculació de vehicles:
https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=29660
Inspecció tècnica de reformes a vehicles:
https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=29431
Inspecció tècnica periòdica de vehicles:
https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=29497
Autorització d'activitats no permanents
https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=4197
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Organismes adscrits al Departament de
de Territori i
Infraestructures
Infraestructures
Agència de Defensa del Territori de Mallorca
Persona responsable de l’àrea: TOMEU TUGORES
Pressupost total assignat: 515.000,00 €

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
1. Exercir les competències del Consell de Mallorca en temes de legalitat urbanística,
incloses:
- La inspecció i la vigilància urbanística dels actes d’edificació i ús del sòl.
- La imposició de sancions a les persones responsables d’infraccions urbanístiques, així
com ordenar la demolició de les obres illegalment construïdes i impedir els usos a què
haguessin donat lloc, en subrogació de les competències municipals.
- Impugnar o instar la revisió d’ofici de les llicències i les autoritzacions contràries a la
normativa urbanística que puguin ser atorgades pels ajuntaments.
2. Exercir les competències que els municipis tenen atribuïdes en matèria de legalitat
urbanística que els ajuntaments voluntàriament li deleguin, en les condicions que es
determinin en els convenis de delegació corresponents.
3. L’adopció de tot tipus de mesures preventives i cautelars per protegir la legalitat
urbanística a Mallorca i l’assessorament tècnic i jurídic als municipis.

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
DEMOLICIONS EXECUTADES:
En el 2017 es varen executar 81 ordres de demolició, i dins el primer semestre de 2018 ja
se n’han comptabilitzat 65. Si li afegim les 26 executades en el 2016, les demolicions
executades dins aquest mandat pugen a 172 a dia d’avui, enfront les 19 que es varen
executar dins els 5 anys anteriors (2011/2015).
De les 172, totes menys una han estat executades pels propietaris. Això es deu a la posada
en marxa, des de principis de 2016, de les multes coercitives en cas que les ordres no
s’executin voluntàriament dins el termini concedit. Després de més de 2 anys de la posada
en marxa d’aquesta mesura, entre els infractors ja s’ha creat una vertadera consciència de
què l’Agència imposarà totes les multes coercitives que preveu la Llei (fins a un màxim
de 12) per tal d’aconseguir que el propietari executi la demolició.
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Prova d’això és que de les 81 ordres executades en el 2017, 71 (un 87%) s’han executat
dins els terminis concedits per l’Agència i per tant s’han pogut acollir a les reduccions del
80% i del 90% de la sanció que la Llei preveu si la demolició s’executa dins termini.
INCREMENT GENERALITZAT DE L’ACTIVITAT I DE L’EFICIÈNCIA:
El personal de l’Agència s’ha duplicat des de l’any 2015, passant de 16 a 34 persones.
Però l’activitat de l’Agència s’ha més que duplicat des del 2015, incrementant per tant la
seva eficiència de forma molt important:
- Les inspeccions realitzades han passat de 265 en el 2015 a 707 en el 2017.
- Entre el 2016 i el 2017 s’han dictat 102 ordres de paralització d’obres en execució, en
comparació a les 8 dictades entre el 2014 i el 2015.
- Els expedients sancionadors o de demolició incoats han passat de 43 en el 2015 a 203
en el 2017.
- Les sancions imposades han passat de 21 en el 2015 a 110 en el 2017.
- Entre el 2016 i el 2017 s’han imposat 231 multes coercitives. En els anys anteriors no
se n’havia imposat cap.
- La quantia de les sancions i multes imposades ha passat de 1 milió d’euros en el 2015 a
4’94 milions d’euros en el 2017.
- Les ordres de demolició dictades han passat de 16 en el 2015 a 72 en el 2017.
- Entre el 2016 i el 2017 l’Agència ha emès 142 informes sobre llicències de legalització
o demolició sol•licitades davant els ajuntaments, per constatar si la llicència sol•licitada
s’ajusta a les obres il•legals detectades. Aquests informes no es feien abans del 2016.
- El nombre total de documents que han sortit de l’Agència ha passat de 1.276 en el 2015
a 4.648 en el 2017.
MUNICIPIS ADHERITS:
Des de principis de 2016 a dia d’avui s’ha passat de 6 a 26 municipis adherits a l’Agència.
A més, l’Agència és competent per determinació legal en tot el sòl rústic de 4 municipis
més: Escorca, Deià, Banyalbufar i Estellencs, atès que tot el seu sòl rústic és protegit.
REPARTIMENT D’EXCEDENTS ENTRE ELS MUNICIPIS ADHERITS:
Durant el 2017, i per primer cop en la seva història, l’Agència ha repartit excedents entre
els municipis adherits, d’acord amb la modificació d’Estatuts aprovada amb aquesta
finalitat. En concret, s’han repartit 1.338.000 euros, d’acord amb el següent quadre:
MUNICIPIS
Algaida
Campanet
Felanitx

Percentatge
29,53 %
10,58 %
0,46 %

IMPORT
395.111,40 €
141.560,40 €
6.154,80 €

33

Marratxí
Montuïri
Puigpunyent
Son Servera

12,91 %
15,03 %
10,58 %
20,91 %

172.735,80 €
201.101,40 €
141.560,40 €
279.775,80 €

FEINA PENDENT:
Les memòries aprovades fins el 2016 no transmetien la situació real de l’Agència, perquè
ometien una part importantíssima: la feina pendent de fer. A partir del 2016 s’han inclòs
a la Memòria els expedients pendents d’iniciar, les ordres de demolició pendents
d’executar i els recursos administratius pendents de resoldre.
En aquest sentit, a pesar que en el 2017 s’han iniciat més expedients que mai, s’han
executat més ordres de demolició que mai i s’han resolt més recursos que mai, les dades
relatives a la feina pendent reflecteixen que en queda molta per fer i que l’activitat de
l’Agència s’ha d’incrementar encara més, per poder tramitar els 793 expedients pendents
d’incoar, executar les 152 ordres de demolició pendents d’execució i resoldre els 88
recursos pendents.
Per afrontar aquesta feina pendent, la Plantilla de l’Agència per al 2018 s’ha aprovat amb
la creació de 24 noves places, que són necessàries també per assumir les competències en
disciplina urbanística en sòl rústic protegit que la nova Llei d’urbanisme de les Illes
Balears (LUIB) ha atorgat als consells insulars.
LÍNIA D’ACTUACIÓ FUTURA:
La línia d’actuació que ha emprès l’Agència des del 2016 té un clar exemple a seguir:
l’Agència de disciplina urbanística de Galícia, organisme plenament consolidat, de
funcionament i direcció estrictament tècnica i professional, format per més de 70
persones, i que cada any tramita entre 400 i 500 expedients, executa més de 150
demolicions i imposa més de 500 multes coercitives.

Informació
(Principals adreces de webs, blogs,... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
Agència de defensa del territori de Mallorca: http://adtmallorca.net/index.htm

Consorci Serra Tramuntana Patrimoni Mundial
Persona responsable de l’àrea: MERCEDES GARRIDO
Pressupost total assignat: 1.350.000,00€
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Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
Coordinar el desenvolupament del programa Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.
Programes de Comunicació i Divulgació d’acord amb el Pla de Gestió. Desplegament
xarxa rutes culturals als municipis de la Serra. Renovació Centre d’Interpretació de la
Serra a Raixa. Continuació del Certamen Fotografia, Missions Artístiques, Programa
Educació - Aprenentatge Servei (APS), Curses infantils, formació guies turístics...
Programa Desenvolupament Econòmic. Posta en marxa de la Marca Serra de
Tramuntana conjuntament amb els agents socials i econòmics de la Serra.
Conservació del Patrimoni. Manteniment ajudes a particulars, ong’s i ajuntaments.
Augment de les ajudes a entitats de custòdia.
Finalitzar el desplegament dels Estatuts del Consorci. Crear Comitè d’experts UIB,
Consolidar Consell de Participació, Comissió de seguiment de la Marca.

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
1. Convocatòria de Subvencions per a particulars, ajuntaments i entitats sense ànim de
lucre.
Convocatòria que pretén subvencionar diversos tipus d’actuacions per tal de conservar,
recuperar o restaurar elements patrimonials, arquitectònics o naturals, així com també
espais agrícoles i/o forestals i el seu entorn. Les actuacions que siguin subvencionables
han d’estar situades dins l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana, d’acord amb el que
s’indica en el Pla de Gestió de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial.
En aquesta convocatòria d’enguany s’incorpora una nova línia de subvencions que pel
manteniment, neteja i conservació d’espais públics emblemàtics (Sa calobra...).
Total convocatòria: 600.000,00 € (amb incorporació romanent: 1.074.379,54€)*
*Al pressupost inicial de 600.000€ s’hi ha fet una incorporació de romanent dels anys
anteriors i l’import total serà de: 1.074.379,54€
Distribució:
250.000’00 € per a ajuntaments.
350.000’00 € per a particulars i entitats sense ànim de lucre. Aquestes quantitats
s’acreixeran en la mateixa proporció per a ajuntaments i particulars i entitats.
40.000’00 € nova línia de subvencions pel manteniment, neteja i conservació d’espais
públics emblemàtics (Sa calobra...)

35

2. Convocatòria per a entitats sense ànim de lucre que es dediquin a la CUSTODIA DEL
TERRITORI.
Aquesta nova convocatòria pretén promoure les iniciatives de custòdia del territori
orientades a la conservació i la millora del paisatge i del patrimoni cultural i natural de la
serra. Alhora es pretén promoure la implicació de la iniciativa particular i potenciar les
iniciatives de custòdia del territori com a instrument per a preservar, mantenir i recuperar
espais agrícoles i/o forestals i el seu entorn dins l’àmbit territorial de la Serra de
Tramuntana.
Total convocatòria: 30.000 €
3. Reforma Centre d’Interpretació Serra de Tramuntana a Raixa
Actualment s’està treballant en el disseny i redacció d’un nou projecte museístic del centre
d’interpretació i visitants de la serra de tramuntana – patrimoni mundial ubicat a Raixa.
Aquest projecte pretén actualitzar els elements i el misatge del centre d’interpretació.
Actualitzar continguts i formats i retirar elements obsolets i, alhora inserir el centre
d’interpretació dins la finca de Raixa de forma integrada.
L’actualització s’emmarca en una línia més gran de posar en marxa una xarxa
d’interpretació amb itineraris pels diferents municipis de la Serra.
4. Xarxa d’interpretació en els municipis de la Serra per donar a conèixer els seus valors
patrimonials i etnològics.
Posada en marxa de rutes temàtiques centrades en sistemes hidràulics, bancals i cultius
tradicionals, en les fonts naturals, en els racons paisatgístics que van inspirar a escriptors
i pintors, i en altres elements significatius del paisatge cultural que suposa la Serra de
Tramuntana. Rutes que mostrin les aportacions de cada un dels seus municipis als valors
de la Declaració de la Serra.
Es proposa un sistema d’informació estructurat en 4 nivells:
1r. nivell: el “centre d’interpretació i recepció” principal de la Serra, ubicat a la finca de
Raixa (actualment en fase de disseny apuntat a l’apartat 3).
2n. nivell: portal web informativa i explicativa del que es el Paisatge Cultural en general
i dels llocs d’interès que demostren els valors de la Serra situats en els municipis amb
possibles itineraris amb distints medis de locomoció. (a peu, bicicleta), amb
georeferències, informació complementària, etc.
3r. nivell: punts d’informació “corners” temàtics per a oficines municipals (de turisme,
d’informació, cultura, etc) amb informació, fulletons i accés a informació via
smartphones, i altra material auxiliar (mapes, itineraris, etc).
4t. nivell: “monolits” o “totems” com a punts d’informació exteriors ubicats a espais
singulars (aparcaments, places) de cada població de la Serra, explicatius del que es el
Paisatge Cultural en general i dels llocs d’interès. Aquests monòlits seran de baix impacte
i respectuosos en l’entorn.
Els punts 3 i 4 compten amb una aportació de l’impost turístic 2017 de 500.000€
5. Reglament per a l’ús de la marca serra tramuntana – patrimoni mundial per a productes
agroalimentaris i d’altres elements generadors de paisatge.
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Finalitzat el període de consulta publica, s’està tramitant un Reglament per tal de facilitar
l´ús de la marca i del logotip SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI MUNDIAL
propietat del Consorci, per aquells productes i serveis de consum agroalimentari dels
municipis i mancomunitats de l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana.
La finalitat d’aquest reglament és el de promocionar i difondre el conjunt de productes,
béns i serveis exclusivament vinculats al territori de la Serra de Tramuntana. Aquest ús
de la marca SERRA DE TRAMUNTANA – PATRIMONI MUNDIAL és una demanda
històrica dels sectors agroalimentaris de la Serra.
6. Mesa de Batles i Batlesses de la Serra de Tramuntana
La mesa de Batles i Batlesses de la Serra de Tramuntana es va constituir el juny de 2016
donant resposta a la necessitat del Pla de Gestió d’articular mecanismes de coordinacion
entre les diferents administracions locals.
Enguany es va reunir el dia 25 d’abril d’enguany i s’acordà cercar formules per facilitar
la participació dels batles i les batlesses a la junta rectora del Consorci.
7. Consell de Participació.
Reunió amb les entitats, institucions i persones representatives de la Serra per tal de
compartir amb entitats i persones sensibilitzades amb la Serra els diferents aspectes i
problemàtiques i la seva gestió.
Després del procés participatiu de 2016, l’any passat es va realitzar la primera sessió a
raixa el juny de 2017.
En el Consell de Participació de 2018 del mes de juny es va constituir la Mesa permanent
del Consell de participació com a òrgan consultiu periòdic format per les entitat més
representatives.
8. Programa Aprenentatge Servei (APS) adreçat a les escoles i instituts sustentades amb
fons publics
Programa d’acord amb la Conselleria d’educació pel desenvolupament de projectes
vinculats a la Serra de Tramuntana a diferents escoles de Mallorca que es va posar en
marxa el curs 2016 – 2017. S’ofereixen estades als refugis del Consell de Mallorca als
alumnes d’aquestes escoles per tal que coneguin la Serra juntament amb un programa de
formació específica pel professorat de les escoles participants. Cada escola desenvolupa
un projecte conjunt alumnes - professors vinculat o relacionat amb la Serra de tramuntana
des d’una perspectiva de servei a la comunitat.
Curs 2017 – 2018
Nombre de centres educatius participants: 32
Nombre de professors implicats en el programa: 260
Nombre total d’alumnes participants: 2.600
9. Curses infantils a la Serra de Tramuntana
Programa de curses que es va posar en marxa el 2017 i que desenvolupa curses infantils
a diferents municipis de la Serra adreçat a nines i nins de totes les edats.
És un programa que pretén fomentar la conservació de la Serra i dels seus valors
patrimonials i naturals en un ambient festiu i saludable.
En aquest programa d’Esport Saludable les famílies tenen contacte amb la Serra de
Tramuntana i poden apreciar i valorar les raons per les quals la Serra ha estat declarada
Patrimoni Mundial per la UNESCO.
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Aquest curs s’estan desenvolupant curses als següents municipis: Bunyola (Raixa),
Escorca (Lluc), Sóller, Lloseta, Campanet, Banyalbufar, Puigpunyent, Pollença, Mancor.
10. Formació de Guies de muntanya
Curs de formació que s’organitza conjuntament amb l’Associació Amics de la Terra,
l'Associació Tramuntana XXI i l’associació professional de guies de muntanya per tal de
formar als professionals de la muntanya en els valors patrimonials i culturals que
motivaren la Declaració de la Serra com a Patrimoni Mundial.
11. Fira de la Mar al Port de Sóller
Des de l’any 2016 es celebra la Fira de la Mar al mes de setembre al port de Sóller per tal
de potenciar el desenvolupament econòmic de la Serra. El 22% de la superfície declarada
patrimoni mundial de la serra de tramuntana pertany a la mar.
En aquesta fira s’ofereixen activitats didàctiques i de lleure, actuacions musicals,
degustacions gastronòmiques, mostra d’artesania, entre d’altres per tal de potenciar els
productes de la mar propis de la Serra de Tramuntana
12. Certamen de Fotografia Serra de Tramuntana
Conjuntament amb l’Associació de Fotògrafs de Natura de les Illes Balears (AFONIB) el
Consorci organitza el Certamen de Fotografia Serra de Tramuntana – Patrimoni Mundial.
AFONIB és una associació sense ànim de lucre, constituïda legalment i que és el gran
referent en el món de la fotografia artística de natura i, per tant, la gran coneixedora de la
Serra de Tramuntana des de la perspectiva de la fotografia artística.

Informació
(Principals adreces de webs, blogs,... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
Serra de Tramuntana: http://www.serradetramuntana.net/ca/
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Departament de Benestar i Drets Socials – Institut
Mallorquí d’Afers Socials
Persona responsable de l’àrea: Margalida Puigserver Servera – Consellera executiva de
Benestar i Drets Socials i Presidenta de l’IMAS
Pressupost total assignat: 196.400.000,00€

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
a) tenir una organització centrada en la persona. Construir entre tots una xarxa amb un
model d’atenció flexible per a persones amb necessitats de suport, garantint una atenció
integral individual que afavoreixi la seva participació en tot el procés i fomentar els
serveis de proximitat.
b) tenir una organització alineada. Alinear la nostra organització amb el model d’atenció
centrat en la persona per poder donar resposta a les necessitats canviants dels usuaris i el
seu entorn social.
c) tenir una organització connectada. Enfortir la col•laboració amb les entitats socials i
coordinar-nos amb la resta d’administracions. Prioritzar la prevenció comunitària i la
participació ciutadana.
d) tenir una organització cohesionada i eficient que faciliti l’optimització dels nostres
recursos per poder fer més i millors serveis per als ciutadans

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
L'IMAS presenta la nova Oficina d'Informació a la Persona Major (Gener 2018)
Un projecte amb el que es pretén resoldre qualsevol dubte, problema o qüestió que
plantegin els usuaris, no només donat-lis informació, sinó també facilitant-los la
tramitació i evitant així que siguin derivats d'una administració a l'altra.
Aquesta Oficina d'Informació funciona principalment a través del seu telèfon d'atenció,
el 971 295 972 o del correu electrònic
imformaciopersonesgrans@imas.conselldemalllorca.net. Així mateix, els interessats
poden rebre atenció presencial, mitjançat cita, prèvia a la Llar d'Ancians de Palma.
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-El Consell de Mallorca presenta el disseny de la futura residència de Son Martorell.
(Gener 2018)
El nou edifici es construirà a la finca de Son Martorell, a un solar de 6.450 metres
quadrats cedit per l'Ajuntament de Palma. La construcció tindrà un cost aproximat de
8,5 milions d'euros i serà cofinançada, en el 50%, entre la Conselleria de Serveis Socials
i Cooperació i el Consell Insular de Mallorca.
-L'IMAS presenta el documental «Al teu costat» sobre el Servei d'Atenció Integral a
Domicili (Febrer 2018)
El propòsit de l'IMAS amb la creació del vídeo «Al teu costat» és donar a conèixer el
servei del SAID a partir dels testimonis dels usuaris i dels professionals que en formen
part. En aquest sentit, en el vídeo es reflecteix l'objectiu principal del programa, que és
evitar la institucionalització de les persones majors depenents: és a dir, es pretén que
cada usuari rebi a casa seva la mateixa atenció personalitzada i professional que rebria a
una residència. D'aquesta manera, es dóna prioritat a mantenir cada persona en el seu
entorn però sense que això impliqui una minva de la seva qualitat de vida.
-El Consell de Mallorca compra una finca per ubicar-hi el centre de primera acollida per
a adolescents Tramuntana (Febrer de 2018)
Es tracta d'un habitatge per tal d'ubicar-hi el centre de primera acollida i diagnòstic per a
adolescents Tramuntana. L'IMAS ha invertit 1,1 milions d'euros en la compra d'aquesta
finca i està previst que el centre es traslladi a les noves instal•lacions durant el segon
trimestre del 2018, després de d'adaptar les instal•lacions a les necessitats del servei.
-L'IMAS i els ajuntaments de Mallorca uneixen esforços per combatre els consum
abusiu d'alcohol a les festes populars (Març 2018)
Es tracta d'una ordenança sobre promoció, venda i consum de begudes alcohòliques,
El document inclou, entre les seves propostes més destacades, l’exigència de complir
amb una sèrie de condicions a les persones que vulguin optar a posar barres de bar
durant les festes populars. Es demana que a la barra hi hagi sempre un mínim de
persones que tinguin el certificat d’haver participat a un curs de Dispensació
Responsable de Begudes Alcohòliques. Aquesta certificació la donarà l’IMAS després
de seguir una formació teòrica on line i una sessió pràctica presencial. La inscripció a la
part teòrica estarà sempre oberta, i les sessions presencials es programaran segons les
necessitats.
-El Consell dona la benvinguda als nous treballadors i treballadores del programa SOIB
Joves Qualificats (Març 2018)
La institució insular ha rebut un total d’1.407.322,91 d’euros i ha contractat 48 joves als
departaments de Desenvolupament Local, Participació Ciutadana, Medi Ambient,
Patrimoni, Cultura i Esports i 15 a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).
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-El Consell destina 4 milions d'€ en concepte d'ajudes i prestacions a famílies en situació
de risc social
Les UGN són ajudes econòmiques de suport a situacions d'urgent i greu necessitat a
famílies amb menors en situació de risc social i a persones en situació de greu i urgent
necessitat. Concretament, l'IMAS disposa per a aquesta línia, una partida de
999.656,69€ per al 2018 i la mateixa quantitat per al 2019, els quals es distribueixen
entre els ajuntaments d'acord a criteris poblacionals
-L'IMAS aconsegueix inserir laboralment 20 usuaris de la Xarxa d'Inclusió Social (Abril
2018)
Un total de 20 persones, usuàries de la Xarxa d'Inclusió Social, han aconseguit la seva
inserció laboral després de prendre part del programa d'Inserció Sociolaboral que du a
terme l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) i que gestiona la Fundació Social La
Sapiència, de les 52 que han participat al programa el 2017.
-L'IMAS desenvolupa un programa de sensibilització en accessibilitat universal a les
escoles (Abril 2018)
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) ha dut a terme amb uns 450 alumnes de sis
escoles illenques el projecte «Sensibilització en accessibilitat universal als centres
educatius de Mallorca», amb l'objectiu de fer reflexionar els alumnes i fomentar la
sensibilitat i la conscienciació sobre les barreres físiques, socials, de la informació i la
participació i promoció de l'accessibilitat universal, així com les diferents maneres amb
les quals es pot col•laborar per aconseguir una societat inclusiva i accessible per a
tothom.
-El Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials treu a licitació les obres de la
nova residència de Marratxí que gestionarà l'IMAS (maig 2018)
La construcció d'aquest nou equipament és un model de col•laboració institucional, atès
que, d'una banda, l'Ajuntament de Marratxí cedeix el terreny, mentre que, de l'altra, la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)
en financen la construcció al 50%. La Conselleria, a més, finançarà les places destinades
a dependència, i l'IMAS n'assumirà la gestió.
-El Consell de Mallorca facilita el descans i la recuperació dels cuidadors de familiars
dependents (Maig 2018)
El programa d'Estades Temporals de l'IMAS és una iniciativa destinada a persones
majors que viuen soles i que necessiten ser ateses durant un temps, persona depenent
que viu amb la seva família però que necessita ser atesa perquè la persona que la cuida
es troba convalescent per malaltia, accident o intervenció o persones dependents que
viuen amb els seus familiars però que després d'una malaltia, accident o intervenció
necessiten cures especialitzades durant un temps determinat que no es poden donar en
l'entorn familiar o bé s'ha produït qualque imprevist que impedeix que aquesta persona
major rebi l'atenció adequada.
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-L'IMAS i la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern destinen 11,3
milions d'euros al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics de Mallorca (Maig
2018)
La finalitat d'aquest projecte és garantir un nivell mínim de prestacions homogènies a
totes les persones independentment del municipi on visquin
L'IMAS i la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació signen amb 10 municipis de
Mallorca els convenis de finançament dels serveis socials
En total, es destinen prop de 1’9 milions d’euros als serveis socials comunitaris bàsics
d’Andratx, Bunyola, Calvià, Campos, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Marratxí, Ses
Salines i Valldemossa
-L'IMAS aprova el seu primer Pla Estratègic d'Igualtat entre Dones i Homes (Maig
2018)
L'objectiu del qual és facilitar l'execució d'un conjunt planificat de mesures per a la
progressiva incorporació de la perspectiva de gènere a l'IMAS, entre d'altres. En aquest
sentit, desenvoluparà les seves actuacions a través de diferents eixos de treball: la
transversalitat de gènere, entesa com a la integració de la igualtat en l'estratègia i la
cultura de l'organització, i també la incorporació sistemàtica i progressiva de la
perspectiva de gènere en totes les polítiques que es duguin a terme, en la presa de
decisions i les actuacions i projectes d'intervenció social, entre d'altres.
-El Consell de Mallorca crea 60 noves places per a persones dependents (juny 2018)
Les obres de reforma i adaptació de l'antic edifici C de la Llar d'Ancians han finalitzat.
Després de 18 mesos de feina, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i la seva direcció
insular d'Atenció a la Dependència han pogut fer realitat uns dels projectes més
importants i necessaris d'aquesta legislatura.
Aquestes obres, en les que l'IMAS ha invertit un total d'1.497.536,5€, suposen la creació
de 60 noves places per a persones dependents, així com l'adaptació dels serveis al model
d'atenció centrat en la persona que defensa la institució insular.
-El ple del Consell de Mallorca aprova per unanimitat l'assumpció de la residència
Miquel Mir (juliol 2018)
El Consell de Mallorca aprova en el ple del 27 de juliol per unanimitat assumir la
titularitat de la residència Miquel Mir d'Inca a partir del dia 1 de setembre de 2018, tal i
com es va acordar a la darrera reunió de la Comissió Mixa duta a terme el passat mes de
juny entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Inca per al traspàs d'aquest centre de
persones majors ubicat a la capital des Raiguer.
Segons l'acord al qual arribaren, el Consell de Mallorca, a través de l'IMAS, es farà
càrrec de la gestió del centre i del servei, així com també dels llocs de treball i dels
mitjans materials adscrits a la residència. A més, la institució insular es compromet a
presentar el projecte de reforma integral de la residència, per tal d'adaptar-la a la
normativa actual.
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-L'IMAS inverteix 1.795.120,72 € als ajuntaments de Mallorca per a la contractació de
psicòlegs o psicòlogues L'IMAS inverteix 1.795.120,72 d'euros als ajuntaments de
Mallorca per a la contractació de professionals de la psicologia
Mitjançant aquest finançament, cada ajuntament incorporarà professionals de la
psicologia als equips dels serveis socials municipals per treballar conjuntament en els
casos i situacions de risc social. El treball d'aquests equips s'integra dins de la xarxa dels
serveis de la comunitat. Avui dia i gràcies al finançament de l'IMAS ja hi ha 30
professionals treballant i es preveu que aquesta xifra augmenti en els pròxims anys.
-El Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Inca signen el conveni de cessió de la
residència Miquel Mir (Agost 2018)
El conveni, que s'ha aprovat en les respectives sessions plenàries de les dues
institucions, estableix que l'Ajuntament d'Inca cedeix l'ús d'aquest espai, que s'haurà de
destinar a l'atenció assistencial, durant cinquanta anys, mentre que el Consell de
Mallorca, a través de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), es compromet a
assumir la gestió del centre i el servei, així com dels llocs de treball i els mitjans
materials adscrits a la residència.

Informació
(Principals adreces de webs, blogs,... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
www.imasmallorca.net
www.conselldemallorca.cat
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5eFpBYQn1sY (enllaç documental "Al
teu Costat"
http://www.imasmallorca.net/ca/noticia/1454 (notícia Xarxa d'inclusió Social)
http://www.imasmallorca.net/ca/imas/237 (aquí podeu trobar tota la documentació i les
memòries d'anys anteriors)
http://www.imasmallorca.net/ca/noticia/1515 (notícia Miquel Mir)
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Departament de Medi Ambient
Direcció insular de Medi Ambient
Persona responsable de l’àrea: Josep Manchado
Pressupost total assignat: 2.860.840,00 €

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
- Potenciar, promocionar i divulgar el patrimoni immaterial de Mallorca, concretament
la Pedra en Sec, en tots els seus àmbits, des de l'ofici a la tècnica.
- Protecció i recuperació del bé públic natural, concretament els camins públics i les rutes
senderistes.
- Millorar la gestió i el manteniment del Parc Natural de sa Dragonera.
- Millora del servei públic a la xarxa de refugis del Consell a la Ruta de Pedra en Sec.
- Millorar la transparència i la participació ciutadana.

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
- Creació d'un nou refugi a la finca de Galatzó (Calvià), finançats amb l'ITS (Impost
Turístic Sostenible), actualment està redactat el projecte i s'iniciarà el concurs públic per
a la realització de les obres.
- Ampliació de la plantilla i millora de les condicions laborals del personal dels refugis,
per tal de millorar la gestió dels mateixos i el servei que s'ofereix als ciutadans.
- Finalització d'un pla de millora d'eficiència energètica a tots els refugis de la xarxa, ja
s'han redactat els projectes dels 6 refugis: Pont Romà, Son Amer, Tossals Verds, Muleta,
Can Boi i Coma den Vidal.
- Aprovació Definitiva del Pla Especial de la Ruta Artà - Lluc, en vigor actualment.
- Declaració de la tècnica de Pedra en Sec, com a Bé d'Interès Cultural Immaterial (BIC)
a les Illes Balears
- Col·laboració amb el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de Cultura per tal
d'aconseguir la declaració com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de
l'Unesco, de la tècnica de la Pedra en Sec.
- Constitució de l'Associació Internacional per a la declaració per el Consell d'Europa
d'un Itinerari Cultural Europeu de la Pedra en Sec.
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- Elaboració, aprovació al Ple del Consell de Mallorca i elevació al Parlament de les Illes
Balears, de la Llei de Camins Públics i Rutes Senderistes de Mallorca, actualment en
tramitació parlamentària.
- Creació del Consell Assessor de la Ruta de Pedra en Sec, tal com estableix el Pla
Especial vigent.
- Creació d'una APP per a telèfons mòbils de la Ruta de Pedra en Sec, actualment en
procés de proves.
- Obertura i recuperació de camins públics i senyalització de nous trams de rutes
senderistes, com ara del Campus Universitari - Esporles o el de Selva a Caimari.
- Redacció d'un projecte de dues noves rutes litorals que enllacin Artà amb ses Salines i
ses Salines amb Andratx.
- Reconeixement als margers en l'aniversari dels 30 anys de feina des del Consell de
Mallorca.
- Redacció d'un nou PRUG per al Parc Natural de sa Dragonera, que inclogui el Pla de
Gestió de l'espai Xarxa Natura 2000 de sa Dragonera i faciliti la reducció de la pressió
de visitants sobre l'illa.
- Reforma, rehabilitació i instalació de nou mobiliari a la casa de cas Carriguer (Parc
Natural de sa Dragonera), com a lloc d’estàncies curtes per a estudiants, investigadors i
científics.
- Adquisició d'una nova embarcació, més ràpida i segura per al Parc Natural de sa
Dragonera.
- Creació del Consorci Museu Marítim de Mallorca, que gestionarà el futur Museu
Marítim de Mallorca.
- Gestió de 4 projectes europeus actualment en marxa: Emblematics, Cherish, Genes i
Desti-Smart, que lliguen senderisme, patrimoni natural i cultural, accessibilitat i turisme
sostenible i litoral i muntanyes emblemàtiques.
- Realització, amb el SOIB (Servei d'Ocupació de les Illes Balears) de cursos de formació
en temàtiques forestals i naturals; concretament un curs per a majors de 30 anys i un altre
per a joves de capacitació en tècniques forestals, que es realitzen a la finca de son Amer,
amb una durada de 9 mesos.
- Programa d'Educació Ambiental, amb activitats relacionades amb la natura, la mar i el
patrimoni etnològic, amb un total de 117 activitats durant el curs escolar 2017-18, que
han arribat a 6.130 estudiants.

Informació
(Principals adreces de webs, blogs, ... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
Pàgina de Facebook:
https://www.facebook.com/Pedra-en-Sec-i-Senderisme-233534580169395/
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Web del Consell de Mallorca:
Pedra en sec i Senderisme:
https://caminsdepedra.conselldemallorca.cat/
Parc Natural de sa Dragonera:
https://www.conselldemallorca.cat/dragonera/index.php
Xarxa de refugis
https://caminsdepedra.conselldemallorca.cat/refugis

Direcció insular
insular de Residus
Persona responsable de l’àrea: Joan Lladó
Pressupost total assignat:

916.180,00 €

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
- Desenvolupar un nou Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos modern, adaptat
a les demandes futures amb un enfocament descentralitzador i de compostatge de la
matèria orgànica.
- Avaluar profundament i millorar els serveis públics insularitzats.
- Impedir la importació de residus de fora de les Illes Balears.
- Millorar els percentatges de recollida selectiva.
- Transparència i difusió de dades estadístiques de residus i de seguiment ambiental de
forma més entenedora.
- Incrementar la conscienciació i la sensibilització ambiental en quan a residus.
- Reduir les molèsties de les instal·lacions de residus als veïnats.

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
- Redacció memòria, articulat i annexes del Pla Director Sectorial de Residus No
Perillosos. Aprovació inicial al Ple (actualment en fase d'al·legacions). El Pla ha tingut
una important participació.
- Contracte i inici de l'Auditoria dels dos Serveis Públics (Tirme i Mac Insular).
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- Comissió de Seguiment de la Gestió de Residus no Perillosos de Mallorca. Es realitza
un monitoreig continu de la gestió dels serveis i el seus potencials impactes ambientals.
Anualment es realitza una presentació pública.
- Programa de Suport als Ajuntaments per millorar la recollida selectiva. S'avalua l'estat
i necessitats dels ajuntaments que ho han sol·licitat i es proposen mesures.
- Abaixada de la tarifa en 5,14€ respecte inici de legislatura.
- Derogació de l'article 19 de la Llei 13/2012, que donava cobertura a la importació de
residus de fora de les Illes Balears.
- Neteja de residus d'enderrocs presents en sòl públic municipal mitjançant la posada en
marxa d'una subvenció per als ajuntaments de Mallorca.
- Inici de les obres de la Fase II de metanització per augmentar la capacitat de tractament
de la matèria orgànica.
- Creació d'un Visor de les dades del Programa de Mesures i Vigilància Ambiental. Es
tracta d'una eina accessible via web, que té per objectiu difondre tots els paràmetres de
seguiment de manera més clara i comprensible per a tota la població.
- Creació d'unes primeres jornades dedicades a la prevenció d'olors a les plantes de
tractament de residus enfocades, per una banda, a nivell tècnic per crear coneixement i
xarxa en el sector i, per altra banda, a nivell ciutadà per donar tota l'informació i la
màxima transparència amb l'objectiu de millorar el servei i minimitzar la problemàtica.
- Difusió de la setmana de prevenció de residus.
- Realització de la Marató de Reciclatge Creatiu a partir de roba usada.
- Difusió de les millores municipals en quan a recollida selectiva.
- Repartir poalets de matèria orgànica als ciutadans que ho demanin.
- Campanyes de sensibilització per a la reducció dels residus i una bona separació per
augmentar les taxes de reciclatge.
- Participació en els Programes Europeus Blue Island i Co-Creative Youth, el primer té
com a objectiu avaluar i minimitzar els residus procedents del turisme, i el segon vol
crear una formació sobre reciclatge i reutilització de residus .

Informació
(Principals adreces de webs, blogs,... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
https://web.conselldemallorca.cat/ca/gestio-de-residus
https://web.conselldemallorca.cat/ca/projectes-europeus
https://www.conselldemallorca.cat/info-pubut?&id_parent=19162&id_class=19163&id_section=15489&id_son=19155
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Departament de Desenvolupament Local
Direcció insular de Cooperació Local i Caça
Persona responsable de l’àrea: Joan Font i Massot /Joan Manera Jaume
Pressupost total assignat: 20.000.000,00 €

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
- Prestar suport econòmic i tècnic per tal que els ajuntaments de Mallorca puguin
desenvolupar el serveis que li són propis
- Impulsar polítiques municipals amb criteris d'eficiència i sostenibilitat
- Impulsar el pla de formació als tècnics municipals
- Aconseguir l'equilibri medioambiental amb polítiques de sostenibilitat cinegètica
- Recuperar races autòctones de caràcter cinegètic
- Recuperar fauna cinegètica

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
COOPERACIÓ LOCAL
TASQUES DESENVOLUPADES
- Plans especials (subvencions) per als ajuntaments per a la realització d’obres i serveis.
Especial atenció accions encaminades al canvi model energètic ,de millora de gestió de
l’aigua i d’eliminació de barreres arquitectòniques ( 10 milions€)
- Subvenció nominativa a l’ajuntament de Palma per a obres i serveis (llei de capitalitat)
(2,3milions €)
- Pla d’ajudes per depesa corrent als ajuntaments de menys de 10.000 habitants
(1,5milions €)
- Pla d’ajut per a ajuntaments per a la compra de vehicles elèctrics (1,1lions €)
- Pla d’ajudes per adequar la xarxa d’hidrants a tots els municipis (375.000€)
-Subvencions per a redacció de Plans Acció Energia Sostenible (600.000€)
- Potenciació de l’Assemblea de Batles i batleses
- Potenciació del Servei d’Assistència Tècnica als municipis.

48

- Signatura del conveni MELIB (CAIB)
- Impuls Pla de Formació dirigit al personal dels ajuntaments
- Millores en la implementació de les convocatòries per a la redacció de projectes i la
direcció d’obres dirigides als ajuntaments
- Suport a l’administració electrònica municipal
- Suport municipal relacionada amb les actuacions dels ajuntaments envers la Llei
d’estabilitat pressupostària
- Suport en la gestió del Grup d’Acció Local Mallorca Rural
- Redacció de Plans d’eficiència energètica municipal
- Impuls Pacte de batles (signatura conveni amb CAIB, estudi emissions de Mallorca,
redacció PAES). Creació de l’oficina per a l’eficiència energètica i el canvi climàtic
(directrius europees)
- Establiment d'un pont entre la CAIB i els municipis de Mallorca de cara a la difusió i
implementació d’iniciatives i projectes que afecten l’àmbit municipal
- Participació Arc Llatí (àmbit europeu)
PROPOSTES DE FUTUR
- Línia de subvencions per al control de fauna urbana asilvestrada
- Creació de l’oficina d’eficiència energètica

CAÇA
TASQUES DESENVOLUPADES
- Desenvolupament del Programa de recuperació del conill de camp (conjuntament amb
la UIB,la universitat de Còrdova, el Instituto de Estudios Sociales Avanzados i el CSIC)
- Realització de l’estudi plurianual de seguiment de la guàtlera: dades biomètriques,
comportament migratori i densitat, juntament amb la UB.
- Desenvolupament de la fase inicial del Programa per a la millora genètica i funcional
del ca mè i el ca rater, juntament amb SEMILLAi la Universitat de Còrdova
- Realització de la campanya de censos poblacionals d’espècies cinegètiques.
- Realització del control poblacional de cabres assilvestrades i redacció de la normativa
corresponent
- Realització del control de danys agrícoles provocats per espècies cinegètiques
- Implementació i seguiment del Certificat de Qualitat als vedats de caça major.
- Suport per al control de la serp de ferradura.
- Seguiment dels paràsits del tord
- Potenciació de l’assemblea de Societats de Caçadors
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- Programació de jornades de formació per a caçadors
- Linees de subvencions per a la millora de la gestió ambiental dels vedats de caça que
inclouen a la millora del benestar dels cans de caça.
- Estudi dels aspectes legals sobre el límit / condicions de l’edat per poder caçar.
- Adequació de l’ordre de vedes a l’estat poblacional de les especies cinegètiques.
- Implementació de la campanya sobre els valors materials i immaterials associats a la
caça
- Elaboració de normativa de regulació de la pesca fluvial (carpa)
- Millora equipaments personals i material del Servei de Caça (flota vehicles, vestuari,
comunicacions...)
- Noves incorporacions equip de treball
- Impuls al turisme cinegètic
-Potenciació del Centre Cinegètic de Mallorca (proves i campionats, pràctiques...)
- Desenvolupament llicència “on line”
- Potenciació visor espais cinegètics (100.000 consultes anuals)
- Inclusió de les línees de gestió cinegètica dins el Pla de Desenvolupament Rural de la
CAIB
- participació en disseny de normativa conjuntament amb el Ministerio de Transición
Ecológica, Agricultura y Pesca i la CAIB
PROPOSTES DE FUTUR
-

Desenvolupament de la Central Informàtica de Notificacions Electròniques en
matèria de caça

Informació
(Principals adreces de webs, blogs,... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
WEB del CM
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Direcció insular d’Emergències
Persona responsable de l’àrea: Joan Font I Massot/ Paola Torres Van gent
Pressupost total assignat: 3.400.000,00 €

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
- Prestar el servei d'emergència als municipis de Mallorca de forma eficaç
- Desenvolupar el programa de prevenció a la ciutadania
- Introduir aspectes de millora tècnica, estructural i de dotació al Servei de Bombers

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
TASQUES DESENVOLUPADES
- Incorporació de nous bombers i Tècnics (26 efectius)
- Redacció del Projecte del nou Parc de Bombers de Santanyí
- Millores en les infraestructures dels Parcs de Bombers
- Millores en el sistema de radiocomunicació
- Millores en els procediments d’intervenció
- Implementació de noves mesures amb l’objectiu de minimitzar les situacions de riscs
laborals: adequació de vehicles, protocols d’actuació, processos de neteja i
descontaminació EPI’s i vehicles , estudi d’ús de residus....
- Ampliació i Renovació Parc Mòbil: 8 TML, 2FSV, 3 BRP, 8 UMJ
- Ampliació Parc Mòbil, projecte smart island: comandament avançat
- Muntatge del Centre de Comandament : projecte smart island
- Impuls del Programa de pràctiques i maniobres, i de simulacres multiagència
- Redacció del Pla Director del Servei de Bombers del CM
- Participació en la redacció de la futura Llei del Foc
- Normalització de procediments administratius i adequació a la nova legislatura
- Disseny i implementació campanya de prevenció a la ciutadania
- Implementació d’una nova Taxa de Bombers
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PROPOSTES DE FUTUR
- Incorporació de nous bombers i comandaments (previsió 26 efectius)
- Línees de subvencions per a l’adequació de la Xarxa d’hidrants als municipis de
Mallorca de més de 20.000 habitants
- Construcció del nou Parc de Bombers de Santanyi
- Ampliació i Renovació de la flota de vehicles: 1 BUL, 3 BFL, 4 FUD
- Ampliació de la campanya de prevenció a la ciutadania
- Regularització del Grup Caní de Rescat
- Adequació del Reglament de Bombers en base a la realitat actual
- Signatura del Conveni amb Ajuntament de Palma per tal de millorar l’assistència a
l’àrea metropolitana de Palma

Informació
(Principals adreces de webs, blogs,... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
WEB CM

Direcció insular de Joventut
Persona responsable de l’àrea: Joan Font i Massot /Alex Segura Castelltort
Pressupost total assignat: 400.000,00 €

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
- Promoure les activitats dirigides als joves i a l'associacionisme juvenil a l'illa.
- Promoure les activitats, organitzades pels ajuntaments, dirigides als joves, així com
col·laborar amb el manteniment dels punts d'informació juvenil i els casals de joves
municipals.
- Regular i supervisar les activitats de temps lliure infantil i juvenil.
- Desenvolupar la reglamentació i la normativa que reguli les diferents competències
transferides al CIM en matèria de joventut.
- Desenvolupar les polítiques de joventut i les activitats dirigides als joves
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Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
TASQUES DESENVOLUPADES
- Creació al CM de la nova Direcció Insular de Joventut: dotació de personal, espai i
recursos materials
- Procés de traspàs de les competències que fins ara eren pròpies de la CAIB
- Realització d’un estudi sobre la realitat i necessitats tècniques de les àrees de joventut a
nivell municipal
- Redacció i difusió de la Guia d’accions Locals de Joventut, dirigida a regidories de
joventut
- Línees de subvencions:
Dirigides a ajuntaments: Per al desenvolupament d’activitats juvenils (191.000€)
Dirigides a associacions juvenils: Par a compra de material inventariable i
desenvolupament d’activitats de foment de la música jove (108.000€)
- Disseny, maquetació i difusió d’una campanya dirigida a la promoció de les entitats i
associacions juvenils de lleure
•
•

- Signatura del conveni amb IBjove, UIB i Caixa Colonya per tal de dur a terme la
publicació de l’Anuari de la Joventut de les Illes Balears (data prevista de publicació
novembre 2018)
- Inici de recuperació de subvencions impagades per anteriors equips de govern (anualitats
2009/10/11)
- Posada en marxa de l’equip d’assessorament i suport tècnic als municipis i associacions
juvenils
- Disseny de la nova pàgina web de joventut del CM
- Adaptació al CM dels procediments que impliquen les transferències en matèria de
joventut

PROPOSTES DE FUTUR
- Compliment amb tot el que fa referència la transferències de joventut: línees de
subvencions, organització i coordinació d'activitats de lleure, inspeccions....
- Realització del Pla Insular de Joventut.
- I Edició dels premis de lleure educatiu dirigits a associacions juvenils.
- II edició de l'anuari de la joventut.
- Posada en marxa de les reunions comarcals de joventut (dirigida als professionals)
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- Recuperació del Consell sectorial de Lleure Juvenil.

Informació
(Principals adreces de webs, blogs,... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
web CIM
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Departament de Modernització i Funció Pública
Secretaria tècnica
Persona responsable de l’àrea: Joan Gaspar Vallori Guayta
Pressupost total assignat: - €

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
Dur a terme reparacions i obres a Edificis del Consell de Mallorca
Contractació de serveis centralitzats: neteja, seguretat privada,...
Servei d'eficiència energètica i manteniment
Serveis Generals.

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
Licitació de la reforma de la Misericòrdia
Reforma del Parc de Bombers d'Artà
Campanya d'eficiència energètica a l'Intranet del Consell de Mallorca
Millores en diferents edificis i espais públics (La Misericòrdia, Llar de la Joventut,..)
Licitació plaques fotovoltàiques als pàrking de la Llar de la Joventut
Licitació de nous punts de vehicles elèctrics per 12 vehicles
Licitació de l'aplicació informàtica per l'Arxiu General
Licitació de les noves portes dels Parcs de Bombers

Informació
(Principals adreces de webs, blogs,... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
www.conselldemallorca.net
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Direcció insular de Funció Pública
Persona responsable de l’àrea: Pau Morey Soler
Pressupost total assignat: - €

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
•
•
•
•
•

Potenciar la formació contínua com a eina de capacitació per a un nou sistema de
gestió per competències dels professionals.
Afavorir l'ocupació estable al Consell de Mallorca amb la convocatoria de processos
de provisió de llocs de treball.
Afavorir l'accés a l'ocupació amb la convocatòria de noves borses de treball.
Actualitzar la normativa reguladora de les condicions de treball
Facilitar l'accés als treballadors de la informació.

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
- Pla de formació del Consell de Mallorca 2018.
- Curs bàsic de bombers.
- Finalització del procés selectiu de bombers.
- Concurs de trasllats.
- Promocions internes de caporals i sergents.
- Convocatories i constitució de noves borses de treball.
- Homogeneització de les jornades.
- Espais vituals de prevenció i de formació

Informació
(Principals adreces de webs, blogs, ... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
https://portal.conselldemallorca.net/web/33521/pla_formacio
https://seu.conselldemallorca.net/ca/procediments?nom=recursos-humans
https://portal.conselldemallorca.net/web/4011806/vigilancia_salut
https://portal.conselldemallorca.net/web/33521/espai_de_formacio
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Direcció insular de Modernització i Innovació
Persona responsable de l’àrea: Josep Lluís Colom Martínez
Pressupost total assignat: - €

Objectius
Descripció breu dels principals objectius:
Administració electrònica
Smart Island Mallorca
Telecomunicacions del Consell de Mallorca

Actuacions i programes
(Informació sobre tot allò que s’ha fet des de l’àrea durant l’any 2018 amb el cost assignat a cadascuna de
les actuacions i/o programes)

Les actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018 han estat els següents:
Nova web corporativa. Pressupost:
Posada en funcionament del sistema de notificació electrònica
Revisió del perfil del contractant amb la publicació del contracte a PLACE.
Realització d’un nou contracte de Telecomunicacions amb la millora de les
infraestructura de telecomunicacions del centres del CIM. Pressupost anual: Lot I.
Multiservei de Telecomunicacions i Lot II. Servei de Telefonia Mòbil
S’Està en fase de licitació de l’arxiu i gestió documental
En fase de licitació del projecte SMART ISLAND MALLORCA per part de RED.ES
(l'import de la subvenció és de 8.876.245 €)

Informació
(Principals adreces de webs, blogs, ... en els quals es pot trobar informació més amplia i detallada)

Per a més informació de les actuacions i/o programes es pot accedir als enllaços
següents:
https://www.conselldemallorca.cat/
https://seu.conselldemallorca.net/ca/la-seu
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