OFICINA DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

Pla anual normatiu 2019
Títol

Objecte de la norma o de la modificació

Departament responsable de la tramitació

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, afegir que les
organitzacions sense afany de lucre i les
entitats públiques hi puguin celebrar
esdeveniments, esmenar errades de
nomenclatura d’espais i revisar i fixar amb
més precisió els preus per l’ús dels espais.

Reglament Orgànic

Modificacions relatives a la Ponència Tècnica Economia i Hisenda
d’Artesania de Mallorca.

Reglament de control intern

Adaptació de la normativa estatal de control
intern al Consell de Mallorca i regulació del
procediment de control intern per tal de
millorar-ne l’eficiència i l’eficàcia.

1

Participació Ciutadana i Presidència

Economia i Hisenda

Data1
Març

Setembre
Juny

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 d'ordenació de Recursos
Humans del Consell de Mallorca

Objecte de la norma o de la modificació
Adequació de la dotació de recursos humans
del Consell de Mallorca per donar resposta a
les necessitats en la prestació de serveis a la
ciutadania, així com la implantació d'un pla
d'estabilitat 2019-2021. i un pla d’equilibri
entre la creació d'ocupació, la promoció
interna horitzontal, vertical i creuada, la
mobilitat (concurs de trasllats) i l’ingrés
mitjançant un procediment normalitzat pel
sistema de concurs-oposició.

Departament responsable de la tramitació
Modernització i Funció Pública

Data
Març

Pla de Prevenció i Gestió de residus Aprovar el Pla de Prevenció i Gestió de
Medi Ambient
no perillosos
residus no perillosos de l'illa de Mallorca,
d'acord amb allò que preveu la disposició
transitòria primera de la Llei 8/2019, de 19 de
febrer, de residus i sòls contaminants de les
Illes Balears, com instrument de planificació
de gestió de residus separat del Pla Director
Sectorial de residus no perillosos de l'illa de
Mallorca aprovat inicialment pel Ple en sessió
de 13 de setembre de 2018.

Maig

Modificació Pla Especial de la Ruta Modificar el Pla Especial de la Ruta de Pedra Medi Ambient
de Pedra en Sec
en Sec

Abril

Ordenança fiscal reguladora de les Regular les taxes de tractament del servei
Taxes de tractament del servei
públic insularitzat per a la gestió de residus
públic insularitzat per a la gestió de urbans de Mallorca
residus urbans de Mallorca
Versió 2 de dia 15 de octubre de 2019

Sostenibilitat i Medi Ambient

Desembre
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Títol

Objecte de la norma o de la modificació

Departament responsable de la tramitació

Data

Estatuts de l'IMAS

Aprovar la modificació dels Estatuts de Benestar i Drets Socials
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)
per adaptar-los a la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, a la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic
del sector públic, al Reglament orgànic del
Consell de Mallorca i també a la Llei 9/2017,
de contractes del sector públic.

Febrer

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.

Novembre

Reglament pel qual s’estableix el
règim
jurídic
dels
serveis
d'acolliment residencial per a
persones menors d'edat 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
serveis
d'acolliment
residencial,
l' organització general dels
serveis d'acolliment i les seves relacions amb
altres entitats.

Març
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Títol

Objecte de la norma o de la modificació

Departament responsable de la tramitació

Cartera de serveis socials i dels Actualitzar la cartera per incloure prestacions Benestar i Drets Socials
serveis a menors i família de no tengudes en compte a l'hora de redactar la
Mallorca
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.

Data
Abril

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

Desenvolupar el Decret 48/2011 en matèria Benestar i Drets Socials
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 drets de les persones usuàries

Novembre

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 Benestar i Drets Socials
risc o en situació d'exclusió social de l’illa i
determinar els requisits per autoritzar i
acreditar aquests serveis

Octubre

Ordenança de preus públic per Actualitzar els imports i regular el preu de les Benestar i Drets Socials
assistències, estades i altres serveis estades en centres de persones amb
prestats en establiments benèfics discapacitat i centres d'inclusió social
assistencials del Consell
Reglament de la Taula
Nou text per regular la figura del consell
d’Associacions juvenils pel lleure sectorial, figura consultiva del Consell de
educatiu del Consell de Mallorca
Mallorca, en la matèria del lleure juvenil.
Versió 2 de dia 15 de octubre de 2019

Desenvolupament Local

Desembre

Juliol
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Títol
Ordenança fiscal reguladora del
preu públic dels campaments com
activitat de lleure per a infants i
joves desenvolupats pel Consell de
Mallorca

Objecte de la norma o de la modificació

Departament responsable de la tramitació

Nou text per regular el preu públic dels
Desenvolupament Local
campaments com a activitat de lleure per a
infants i joves desenvolupats pel Consell de
Mallorca.

Data
Juliol

Modificació del Reglament dels Modificació parcial del reglament per Desenvolupament Local
Bombers del Consell de Mallorca
actualitzat la regulació de l’àrea operativa, el
grup de rescat de muntanya i el grup caní de
recerca

Octubre
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