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Kunfusion Flamenca
Marta Alcocer
Miquel Roldán
Susana Aguiló
La canción del verano
Vuelta atrás
Islanders
Eima
Some people
Toni Solivelles Solivelles
La Salida
Ses Bubotes
Without String

Num. 65

900,00 €
800,00 €
350,00 €
350,00 €
500,00 €
1.000,00 €
600,00 €
600,00 €
1.180,00 €
1.500,00 €
900,00 €
1.350,00 €
1.500,00 €

Palma, a 26 d’abril de 2012
El Secretari General
Jeroni Mas Rigo

—o—
Num. 8631
Acord del Ple del Consell de Mallorca d'imposició del preus
públics en matèria de caça i pesca fluvial a Mallorca i, d'aprovació inicial de l'ordenança reguladora d'aquests preus públics

—o—
Num. 8610
Anunci de la formalització dels contractes relatius als serveis per
a la gestió dels programes de mediació i integració familiar de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària.
En compliment de l’article 154.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), es fa pública la formalització del següent contracte:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei Jurídicoadministratiu
(Secció jurídica)
c) Número d’expedient: CSER 01/12
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: serveis
b) Descripció de l’objecte: desenvolupar 7 programes de mediació i integració familiar
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
4. Pressupost base de licitació (IVA exclòs); 5 c) Contractista; 5 d) Import
d’adjudicació (IVA exempta):
Lot 1:
Lot 2:

761.715,18 €
219.663,88 €

Lot 3:

181.563,74 €

Lot 4:
Lot 5:
Lot 6:
Lot 7:

310.469,27 €
109.883,14 €
468.647,72 €

Institut de Treball Social i Serveis Socials
Grupo de Educadores de Calle y Trabajo
con menores de Palma
Xarxa d’Iniciatives d’Atenció a la Infància
i Famílies
Fundación Aldaba
Desert
Fundación Diagrama
Institut de Treball Social i Serveis Socials

08-05-2012

757.715,10 €
219.663,86 €
173.420,30€
305.652,53 €
109.333,70 €
460.647,64 €

5. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 29 de febrer de 2012
b) Data de formalització del contracte: 29 de febrer de 2012
Palma, 26 d’abril de 2012
La secretària delegada (BOIB núm.160 de 14-11-2006)
Inmaculada Borrás Salas

—o—
Num. 8629
Acord del Ple del Consell de Mallorca sobre l’adhesió del
Consell de Mallorca al Consorci de Recuperació de Fauna de les
Illes Balears (COFIB)
El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 12 d’abril de
2012, adoptà, entre d’altres, el següent acord:
1.- Declarar la conformitat d’aquesta corporació amb els Estatuts del
Consorci per a la recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB) que foren
aprovats per Consell de Govern de les Illes Balears en sessió celebrada el dia 20
de febrer de 2004 i que consten publicats al BOIB núm. 29, de 28 de febrer de
2004, i per tant,
2.- APROVAR l’adhesió del Consell de Mallorca al Consorci de recuperació de fauna de les Illes Balears (COFIB) en els termes de l’acord d’adhesió
que s’adjunta com a annex.

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 12 d'abril de
2012, adoptà, entre d'altres, el següent acord:
1.- Imposar els següents preus públics en matèria de caça i pesca fluvial a
Mallorca:
- Preu públic per l'autorització per a la pesca fluvial en els vedats gestionats pel Consell de Mallorca.
- Preu públic per l'autorització per a la caça en vedats socials o públics
gestionats pel Consell de Mallorca.
- Preu públic per a l'ús de màquines de tir i plats dins les finques públiques gestionades pel Consell de Mallorca.
- Preu públic per al lliurament de medalles als trofeus de caça homologats.
2.- Aprovar inicialment l'ordenança reguladora dels preus públics en
matèria de caça i pesca fluvial a Mallorca que s'incorpora com a annex a la present proposta.
3.- Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels
corresponents anuncis en el tauler d'edictes del Consell de Mallorca i en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears amb la finalitat que totes les persones que hi
estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin pertinents, dins el termini de trenta dies, comptadors
des de la inserció de l'anunci corresponent en el butlletí.
Així mateix donar audiència prèvia a les associacions inscrites en el
Registre d'entitats de participació Ciutadana del Consell de Mallorca, les finalitats de les quals guardin relació directa amb l'objecte de la disposició.
Un cop es resolguin les reclamacions, les objeccions i les observacions
que s'hagin pogut formular, la proposta s'ha de trametre a l'Institut Balear de la
Dona, atès que,
d'acord amb l'article 7, lletra g), de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per
a la dona, 'en totes les normatives dictades per les distintes administracions, s'ha
d'adjuntar un informe sobre el seu impacte de gènere, elaborat per l'Institut
Balear de la Dona'
Un cop rebut aquest informe, la proposta s'ha de remetre al Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears perquè n'emeti l'informe corresponent,
atès el contingut d'aquesta ordenança, amb caràcter previ a l'aprovació definitiva pel Ple.
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS EN MATÈRIA
DE CAÇA I PESCA FLUVIAL A MALLORCA.
ANTECEDENTS
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, a l'article 41, recull 'Les entitats locals podran establir preus públics per a la prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència de la entitat local, sempre que no concorri
cap de las circumstàncies especificades en l'article 20.1.B d'aquesta llei.'
En conseqüència, el Consell de Mallorca, dins la seva potestat financera i
tributaria, considera adient la creació d'uns nous preus públics per poder oferir
serveis i activitats administratives de competència local que puguin beneficiar
als diversos usuaris,
En aquest mateix sentit, l'article 202 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, proclama la capacitat reglamentaria dels Consells Insulars per a regular les seves pròpies finances en el
marc de les lleis estatals i autonòmiques en matèria d'hisendes locals.
D'acord amb el que preveu la Disposició Transitòria cinquena de la Llei
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
es va dictar el Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspàs als consells
insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquestes institucions insulars que actualment exerceix l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial.
La Disposició Addicional Primera de l'esmentat Decret disposa que 'De
conformitat amb el que estableix la disposició transitòria segona de la Llei

