
de remissió al DOUE: 11 de juliol de 2011. Data límit de presentació: 22 d’a-
gost de 2011. 

b) Documentació a presentar: figura al plec de clàusules administratives
c) Lloc de presentació
1ªEntitat: Registre General de l’IMAS
2ªDomicili: C/ del General Riera, 67
3ªLocalitat i codi postal: Palma 07010
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva ofer-

ta: dos mesos comptadors a partir de l’endemà de l’obertura de la proposició
econòmica

10. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Institut Mallorquí d’Afers Socials (Sala d’actes)
b) Domicili: C/ del General Riera, 67
c) Localitat: Palma 07010
d) Data: es comunicarà mitjançant el perfil del contractant www.imasma-

llorca.com 
e) Hora: es comunicarà mitjançant el perfil del contractant www.imasma-

llorca.com 

11. Despeses dels anuncis a càrrec de l’adjudicatari

12. Criteris de valoració de les ofertes:
-Valoració de la proposta econòmica: màxim 35 punts 
- Millors especificacions tècniques de la maquinària: màxim 20 punts
-Inversió en millores no previstes al plec de prescripcions tècniques:

màxim 20 punts
-Altres millores: 

- criteris socials i mediambientals: màxim 10 punts
- millor cronograma d’execució de les instal·lacions: màxim 5 punts
- menor valor residual: màxim 5 punts
- certificats de qualitat: màxim 5 punts 

13. Els plecs regidors d’aquesta contractació s’exposen al públic per un
termini de DEU (10) dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la
publicació d’aquest anunci en el BOIB, per tal que les persones interessades
puguin examinar-lo i presentar-hi les reclamacions que estimin adients.

Simultàniament s’anuncia la licitació del contracte esmentat.
Tot això de conformitat amb el que estableix l’article 188.3 de la Llei

20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
(BOIB núm. 186 EXT., de dia 27 de desembre de 2006).

Si durant el termini d’exposició al públic dels plecs es presentessin recla-
macions, es suspendrà la licitació i també el termini per presentar proposicions
en els casos en què sigui necessari per resoldre la qüestió plantejada, i es repren-
drà el que resti d’aquest termini a partir de l’endemà de la resolució de les recla-
macions.

Palma, 13 de juliol de 2011
La secretària delegada (BOIB núm.160 de 14-11-2006)

Inmaculada Borrás Salas

— o —

Num. 15611
Obertura del període d’informació pública en relació a l’expe-
dient de declaració de Bé  d’Interès Cultural, amb la categoria de
Conjunt Històric, a favor del nucli antic de Petra  (exp. 2/2011).

Per acord de 29 d’abril de 2011, la Comissió Insular d’Ordenació del
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric incoà l’expedient de referència.

Aquest acord es publicà al BOIB núm. 70, de 12 de maig de 2011 i al BOE
núm. 118, de 18 de maig de 2011.

Efectuada la resta de tràmits legals, i en execució del que disposa l’article
9.3 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes
Balears, s’obre període d’informació pública d’un mes, comptat a partir de la
data de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Els interessats podran sol·licitar informació sobre l’esmentat expedient al
Servei del Patrimoni Històric de Mallorca, Plaça de l’Hospital, 4, Palma.

Palma, 15 de juliol de 2011
La secretaria delegada de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori,

Urbanisme i Patrimoni Històric 
Ana Mª Catalán Carrera. 

— o —

Num. 15612
Obertura del període d’informació pública en relació a l’expe-
dient de declaració de Bé Catalogat, a favor de l’arenau Convair
CV-990. 30-5, Coronado. Matrícua EC-BZO (exp. 163/10).

Per acord de 25 de març de 2011, la Comissió Insular d’Ordenació del
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric incoà l’expedient de referència.

Aquest acord es publicà al BOIB núm. 56, de 14 d’abril de 2011.
Efectuada la resta de tràmits legals, i en execució del que disposa l’article

9.3 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes
Balears, s’obre període d’informació pública d’un mes, comptat a partir de la
data de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Els interessats podran sol·licitar informació sobre l’esmentat expedient al
Servei del Patrimoni Històric de Mallorca, Plaça de l’Hospital, 4, Palma.

Palma, 12 de juliol de 2011
El secretari delegat de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori,

Urbanisme i Patrimoni Històric 
Ana Mª Catalán Carrera

— o —

Num. 15617
Decret pel qual es regula els consellers que exerceixen les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva, en règim de dedicació
parcial i en règim de dietes

La presidenta, dia 12 de juliol de 2011, ha resolt:

El Ple de la corporació en sessió de dia 11 de juliol de 2011 va establir el
règim de dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels membres de la
corporació.

De conformitat amb l’anterior, es va delegar en la Presidència del Consell
Insular l’execució d’aquest acord per determinar els membres de la corporació
que fan funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, amb la finalitat de
donar compliment al que es disposa en els apartats 3 i 5 de l’article 75 de la Llei
reguladora de les bases de règim local.

En el mateix acord es varen aprovar quatre dedicacions parcials per al
Grup de consellers del Partit Popular i tres dedicacions parcials per al Grup de
consellers del PSIB-PSOE. La dedicació parcial s’entén de 17’5 hores setma-
nals. Així mateix, es va acordar que, si els grups polítics renuncien les retribu-
cions previstes, poden optar per augmentar el nombre de consellers electes amb
dedicació exclusiva, de manera que cada dues renúncies amb dedicació parcial
és una dedicació exclusiva.

El Grup del Partit Popular va presentar la seva proposta, en la qual va indi-
car que el portaveu renunciava la dedicació exclusiva, de manera que la retribu-
ció correspon al portaveu adjunt. Així mateix, va comunicar que renunciava les
4 dedicacions parcials, de manera que augmentava dues dedicacions exclusives.

El Grup Socialista al Consell de Mallorca va presentar la proposta i hi va
indicar que renunciava dues dedicacions parcials i, consegüentment, augmenta-
va una dedicació exclusiva.

El Grup PSM-IniciativaVerda-Entesa va presentar la seva proposta.

Per tant, resolc:

1. Designar els consellers i les conselleres electes i executius següents, els
quals exerceixen les funcions que els corresponen en règim de dedicació exclu-
siva:

Sra. Maria Salom Coll, presidenta del Consell Insular de Mallorca, amb
efectes de dia 25 de juny de 2011.

Sr. Joan Rotger Seguí, conseller electe, amb efectes de dia 25 de juny de
2011, i vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, amb efectes de dia 27 de
juny de 2011.

Sr. Jaume Juan García, conseller executiu de Presidència, amb efectes de
dia 27 de juny de 2011.

Sr. Mauricio Rovira de Alós, conseller executiu d’Urbanisme i Territori,
amb efectes de dia 27 de juny de 2011.

Sra. Margalida Isabel Roig Catany, consellera electa, amb efectes de dia
25 de juny de 2011, i consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, amb
efectes de dia 27 de juny de 2011.

Sra. Catalina Soler Torres, consellera electa, amb efectes de dia 25 de juny
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de 2011, i consellera executiva de Medi Ambient, amb efectes de dia 27 de juny
de 2011.

Sra. Catalina Cirer Adrover, consellera electa, amb efectes de dia 25 de
juny de 2011, i consellera executiva de Benestar Social, amb efectes de dia 27
de juny de 2011.

Sr. Bernadí Coll Martorell, conseller electe, amb efectes de dia 25 de juny
de 2011, i conseller executiu de Cooperació Local, amb efectes de dia 27 de juny
de 2011.

Sr. Jaume Crespí Deyà, conseller electe i portaveu adjunt del Grup Partit
Popular, amb efectes de dia 25 de juny de 2011.

Sr. Jaume Garau Salas, conseller electe i portaveu del Grup Socialista al
Consell de Mallorca, amb efectes de dia 25 de juny de 2011.

Sr. Joan Font Massot, conseller electe i portaveu del Grup PSM-
IniciativaVerds-Entesa, amb efectes de dia 25 de juny de 2011.

Sra. Maria Magdalena García Gual, amb efectes de dia 25 de juny de
2011.

Sra. Isabel Carmen Llinàs Warthman, consellera electa, amb efectes de dia
25 de juny de 2011.

Sr. Josep Oliver Rebassa, conseller electe, amb efectes de dia 25 de juny
de 2011.

Sra. Margalida Ginard Mesquida, consellera electa, amb efectes de dia 25
de juny de 2011.

Sr. Bernat Roig Cabrer, conseller electe, amb efectes de dia 25 de juny de
2011.

Sr. Antoni Alemany Cladera, conseller electe amb efectes de dia 25 de
juny de 2011.

Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera electa, amb efectes de dia 25
de juny de 2011.

Sr. Francesc Dalmau Fortuny, conseller electe, amb efectes de dia 25 de
juny de 2011.

Sra. Melchora Gómez Andrés, consellera electa, amb efectes de dia 25 de
juny de 2011.

Sra. Maria Magdalena Palou Cànaves, consellera electa, amb efectes de
dia 1 de juliol de 2011.

2. Designar els consellers electes següents, els quals exerceixen les fun-
cions que els corresponen en règim de dedicació parcial, amb efectes de 25 de
juny de 2011:

a) Del Grup socialista al Consell de Mallorca
Sra. Sílvia Cano Juan

3. Determinar que els consellers i les conselleres electes següents s’acu-
llen al règim de dietes per assistència a sessions del Ple, amb efectes de dia 25
de juny de 2011:

a) Del Grup Partit Popular:
Sr. Miquel Vidal Vidal
Sr. Antoni Llamas Márquez
Sr. Antoni Mesquida Ferrando
Sra. Margarita Moner Tugores
Sr. Antoni Mulet Campins
Sra. Coloma Terrassa Ventayol
Sra. Margarita Durán Vadell, fins a dia 11 de juliol, atès que amb aquesta

data ha fet efectiva la renúncia a la condició de consellera electa.
b) Del Grup Partit Socialista
Sr. Jaime Colom Adrover
Sra. Maria Lluïsa Dubón Pretus
Sr. Juan Ferrà Martorell
Sra. Rosario Sánchez Grau
c) Del Grup PSM-IniciativaVerds-Entesa
Sra. Joana Aina Campomar Orell
Sr. Miquel Ensenyat Riutort

4. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

5. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.

Palma, 15 de juliol de 2011
El secretari general

Jeroni M. Mas

— o —

Num. 15809
Organització del Consell Mallorca

El dia 15 de juliol de 2011 la presidenta ha dictat el decret següent, corre-
git per decret de dia 19 de juliol:

‘Fets

Dia 25 de juny es constituí el Consell de Mallorca, el Ple del qual elegí la
persona que n’havia d’ocupar la Presidència, la qual, per a una millor eficàcia
de l’Administració pública i un millor servei a la ciutadania, ha d’estructurar la
institució i n’ha d’organitzar el funcionament.

Aquest mateix dia es va dictar el decret pel qual es determina l’estructura
bàsica del Consell de Mallorca, i també  s’han nomenat les conselleres i els con-
sellers executius.

Fonaments

En l’article 62 de l’Estatut d’autonomia es diu que els consells insulars
estableixen la seva organització d’acord amb la Constitució o aquest Estatut.

En l’article 9.2 f de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars,
s’estableix que correspon al president fixar les atribucions dels diferents òrgans
de cada departament.

En l’article 13. 4 d’aquesta mateixa llei es diu que el Reglament orgànic
del consell ha de determinar els criteris mínims d’organització dels departa-
ments, els quals s’han de desenvolupar en el decret del president a què fa esment
el dit article 9.2 f), el qual ha d’establir amb precisió les atribucions dels diver-
sos òrgans de cada departament, incloses, si escau, les de caràcter resolutori pel
que fa als consellers executius, als directors insulars i als secretaris tècnics.

En l’article  20. 3 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat
per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i
modificat per acord del Ple de dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de
març), i dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost), s’estableix
que, amb caràcter general, les atribucions conferides a la Presidència del
Consell de Mallorca per l’article 9.2 de la Llei de consells insulars que puguin
ser objecte de desconcentració, les han d’exercir en aquest règim els consellers
executius. Els decrets de la Presidència dictats en matèria d’organització del
Consell de Mallorca han de contenir l’abast d’aquesta desconcentració a favor
del titular de cada departament.

Per això, en ús de les atribucions conferides per les disposicions esmenta-
des, dict el següent

Decret

Article 1. ATRIBUCIONS DEL CONSELL EXECUTIU

Correspon al Consell Executiu la funció executiva de les competències del
Consell de Mallorca, i té les següents atribucions:

a) Aprovar el projecte de pressupost, i també el projecte de plantilla de
personal.

b) Aprovar els plans d’actuació que proposin els departaments.
c) Aprovar els convenis amb altres entitats públiques o privades en la

quantia que es determini en les bases d’execució del pressupost.
d) Contractar i atorgar concessions en la quantia que es determini en les

bases d’execució del pressupost, quan la competència no correspon al Ple del
Consell de Mallorca.

e) Encarregar la realització de prestacions a les entitats que tenguin la con-
sideració de mitjà propi i servei tècnic del Consell Insular en els termes que es
defineixen en la legislació de contractes del sector públic, en la quantia que es
determini en les bases d’execució del pressupost i quan la competència no
correspon al Ple del Consell de Mallorca.

f) Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particu-
lars o entitats públiques i privades en la quantia que es determini en les bases
d’execució del pressupost, quan la competència no correspon al Ple del Consell
de Mallorca. 

g) Resoldre els expedients individuals sobre ajudes, aportacions o sub-
vencions a particulars o entitats públiques i privades en la quantia que es deter-
mini en les bases d’execució del pressupost.

h) Aprovar el Pla estratègic de subvencions dels diferents departaments
del Consell.

i) Declarar la urgència i/o l’emergència de les ajudes o subvencions refe-
rides en les lletres f) i g) anteriors, quan no estan atribuïdes a altres òrgans.

j) Autoritzar altres despeses quan no estan atribuïdes a altres òrgans i dis-
posar-ne en la quantia que es determini en les bases d’execució del pressupost i
quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

k) Sancionar les infraccions molt greus, excepte les atribuïdes a altres
òrgans del Consell Insular.
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