OFICINA DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

Pla anual normatiu 2018
Títol

Objecte de la norma o de la modificació

Departament responsable de la tramitació

Data1

Reglament Orgànic

Nou text, introducció de la revisió del codi
ètic i introducció del nou acord sobre les
assignacions econòmiques als grups polítics
en aquest nou text.

Participació Ciutadana i Presidència

Novembre

Ordenança per regular
i fixar els preus públics
corresponents a les visites i la
utilització d’espais
de la finca Raixa

Eliminar el cost de l’entrada i afegir que les
organitzacions sense afany de lucre i les
entitats públiques hi puguin celebrar
esdeveniments.

Participació Ciutadana i Presidència

Novembre

Reglament regulador del
funcionament de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana

Regular el funcionament de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana i definir els
procediments a seguir.

Participació Ciutadana i Presidència

Setembre

Reglament de Participació
Ciutadana del Consell de Mallorca

Regular el funcionament dels processos
participatius al Consell de Mallorca

Participació Ciutadana i Presidència

Juliol

Reglament d’ús del català

Adaptar l’antic reglament del 1989 a la
introducció del model lingüístic al sistema
escolar de 1994 i a la publicació del Decret
92/1997.

Participació Ciutadana i Presidència

Abril

Reglament d’ús del llenguatge no
sexista dins l’àmbit del Consell

Incloure un apartat sobre l’ús d’imatges no
sexistes.

Participació Ciutadana i Presidència

Juny

1

Data prevista d’aprovació inicial pels acords, reglaments i ordenances. Data prevista d’inici de la tramitació en els altres casos.
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Títol
Pla director sectorial de residus no
perillosos

Objecte de la norma o de la modificació

Departament responsable de la tramitació

La planificació sectorial en matèria de residus Medi Ambient
no perillosos a l'illa de Mallorca

Pla especial d’ordenació i protecció Desplegament de la norma 50 del Pla
de la Ruta Artà Lluc
Territorial Insular de l’illa de Mallorca,
conservació i ordenació de l’espai objecte de
planificació, del senderisme per la ruta,
conservació del patrimoni viari, establiment
de la normativa bàsica reguladora dels usos,
activitats i actuacions.

Medi Ambient

Data
Maig
Febrer

Pla especial d'ordenació i protecció
de la Ruta de Pedra en Sec

Revisió i modificació del Pla Especial aprovat Medi Ambient
per millorar el traçat de la Ruta per tal
d’augmentar la seguretat pels usuaris, la
viabilitat i l’interès patrimonial i paisatgístic
del recorregut, donar resposta a les peticions
dels ajuntaments d’inclusió de noves variants,
la millora de la percepció de l’itinerari, la
millora de la normativa, la inclusió del
patrimoni que es troba a l’entorn de la ruta i
l’actualització de l’estudi econòmic i financer

Desembre

Reglament del Consell Assessor de
la Ruta de Pedra en Sec

Establir la composició i funcionament del
Medi Ambient
Consell Assessor de la Ruta de Pedra en Sec,
òrgan consultiu que ha de vetlar pel
compliment de les determinacions del Pla
Especial d'Ordenació i Protecció de la Ruta de
Pedra en Sec.

Maig
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Títol

Objecte de la norma o de la modificació

Departament responsable de la tramitació

Data

Ordenança reguladora dels preus
públics de les publicacions

Modificació substancial, introduint tipologies Cultura, Patrimoni i Esports
de publicacions

Març

Reglament regulador del Sistema
Insular de Biblioteques

Desplegament de l’article 23 de la Llei
19/2006, del sistema bibliotecari de les Illes
Balears

Cultura, Patrimoni i Esports

Maig

Ordenança reguladora de les taxes
corresponents a tràmits
administratius i serveis en matèria
de caça i i pesca fluvial a Mallorca

Actualitzar els imports d'algunes taxes i
llicències de caça, i adequar-la a noves
disposicions i ordenaments

Desenvolupament Local

Novembre

Ordenança reguladora de preus
públics en matèria de caça i pesca
fluvial a Mallorca i aprovació de
l’ordenança reguladora d’aquests
preus públics

Actualitzar alguns imports i adequar-la a
noves disposicions normatives i ordenament

Desenvolupament Local

Octubre

Reglament dels Bombers del
Consell de Mallorca

Modificació de la regulació del Grup de
Rescat de Muntanya i nova regulació del
Grup Caní de Recerca, així com determinats
aspectes organitzatius del Servei de Bombers

Desenvolupament Local

Juliol

Ordenança fiscal de la taxa per a la
prestació i manteniment dels serveis
de prevenció i extinció d’incendis i
salvament que presta el Servei de
Bombers del Consell de Mallorca

Creació de la ordenança, en la qual
constitueixen els fets imposables tant la
prestació dels serveis de prevenció i extinció
d’incendis i salvament com el seu
manteniment, amb independència de que se
sol·liciti o no una prestació directa o
específica.

Desenvolupament Local

Juliol
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Títol
Reglament regulador de la
cooperació municipal

Objecte de la norma o de la modificació
Modificar alguns articles del títol I referit al
Pla d'obres i serveis i recollir totes les
competències en cooperació local en un nou
títol.

Departament responsable de la tramitació

Data

Territori i Infraestructures

Juny

Pla Director Sectorial d'Equipament Regular l’ordenació territorial de la oferta
Comercials de l’illa de Mallorca
comercial a l'illa de Mallorca

Territori i Infraestructures

Abril

Reglament de desenvolupament de
la Llei 7/2013, de 26 de novembre,
de règim jurídic d’instal·lació, accés
i exercici d'activitats a les Illes
Balears

Regular el procediment d'intervenció
administrativa per a l'autorització d'activitats
no permanents competència del Consell de
Mallorca

Territori i Infraestructures

Maig

Pla d'Intervenció en Àmbits
Turístics de l'illa de Mallorca

Regular l'ordenació territorial i turística a l'illa Territori i Infraestructures
de Mallorca

Novembre

Reglament de la Llei d'Ordenació i
ús del sòl per a l'illa de Mallorca

Adaptar el reglament a la Llei d'Urbanisme de Territori i Infraestructures
les Illes Balears

Juny

Delimitació provisional de les zones Zonificar provisionalment la pràctica del
aptes per a la comercialització
lloguer turístic davant l'exigència de la llei
d'estades turístiques en habitatges
turística de la C.A.I.B.
d'ús residencial

Territori i Infraestructures

Juny

Ordenança reguladora del preu
públic pel control de qualitat de les
obres públiques a les carreteres de
Mallorca

Territori i Infraestructures

Març
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Títol

Objecte de la norma o de la modificació

Departament responsable de la tramitació

Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per al servei d’inspecció
tècnica de vehicles que presta el
Consell de Mallorca

Revisió anual de preus de l'ordenança

Reglament de la secció insular de
Mallorca del registre unificat de
serveis socials de les Illes Balears i
els procediments d’autorització i
acreditació dels serveis socials
d’àmbit insular

Regular la secció insular de Mallorca del
Benestar i Drets Socials
registre unificat, els requisits d’autorització i
acreditació, el control administratiu de les
autoritzacions concedides i el procediment de
control i d’avaluació del nivell de qualitat al
que s’han de sotmetre les entitats acreditades

Març

Reglament pel qual s’estableix el
règim jurídic dels centres
d’acolliment residencial i estades
diürnes d’infants i adolescents a
Mallorca

Regular les disposicions generals sobre
Benestar i Drets Socials
l’objecte, l’àmbit d’aplicació, els principis i
les prestacions generals, els requisits materials
i funcionals dels centres de protecció,
l’organització general dels centres i les seves
relacions amb altres entitats

Març

Cartera de serveis socials i dels
serveis a menors i família de
Mallorca

Actualitzar la cartera per incloure prestacions Benestar i Drets Socials
no tengudes en compte a l’hora de redactar la
vigent o que han sofert modificacions durant
la tramitació quant a prestacions
econòmiques, de serveis d’inclusió social, de
serveis a persones majors i de serveis a
menors i família.

Març
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Títol

Objecte de la norma o de la modificació

Reglament que desenvolupa els
principis generals i les directrius de
coordinació dels serveis socials
comunitaris bàsics

Desenvolupar el Decret 48/2013 en matèria
d’identificació de les zones d’atenció
preferents, la coordinació dels serveis
comunitaris bàsics, l’estructura directiva i de
suport tècnic i administratiu, el servei de
teleassistència i el professional de referència,
les funcions i els drets de les persones
usuàries.

Benestar i Drets Socials

Juny

Reglament pel qual es regulen els
requisits d'autorització i acreditació
dels serveis socials per a persones
en risc o en situació d'exclusió
social

Regular els serveis socials per a persones en
risc o en situació d’exclusió social i
determinar els requisits per autoritzar i
acreditar aquests serveis.

Benestar i Drets Socials

Setembre

Benestar i Drets Socials

Juny

Ordenança de preus per assistències, Actualitzar imports i regular el preu de les
estades i altres serveis prestats en
estades en centres de persones amb
establiments benèfics assistencials discapacitat i centres d’inclusió social.
del Consell

Departament responsable de la tramitació

Data

Acord de cossos, escales i
subescales

Ordenació dels cossos, escales i subescales en Modernització i Funció Pública
les que s’agrupa el personal funcionari del
Consell de Mallorca

Acord de reclassificació de
categories

Regularització dels grups segons el que
estableix l’Estatus Bàsic de l’Empleat Públic

Modernització i Funció Pública

Octubre

Ordenança d’administració
electrònica

Adaptació de l’ordenança d’administració
electrònica a la llei 39/2015 i 40/2015

Modernització i Funció Pública

Octubre

Acord del catàleg de funcions

Ordenació de les funcions dels llocs de feina

Modernització i Funció Pública

Novembre
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Títol

Objecte de la norma o de la modificació

Departament responsable de la tramitació

Acord d’elaboració i tramitació de
la RLLT

Regulació del procediment d’elaboració i
tramitació per objectivar la modificació de
complements

Ordenança general de subvencions

Revisió, actualització i correcció d’errades del Economia i Hisenda
text vigent i inclusió de la perspectiva de
gènere segons les llei 8/2016 i 11/2016.
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Modernització i Funció Pública

Data
Novembre

Abril
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