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– Mitjançant un escàner
Foto escanejada amb suport disquet
Per cada foto addicional

. 6’40
.. 6’10

Num. 99

- un any, en el cas de 2 incompliments
- dos anys, en el cas de 3 incompliments
- tres anys en el cas de més de tres incompliments.
Tot això, sense perjudici de les corresponents sancions que puguin correspondre per infraccions contra el medi ambient, patrimoni i la resta de normativa que resulti aplicable.

Foto escanejada amb suport CD–R
Per cada foto addicional

7’10
6’10

CÒPIES DE VÍDEO

DISPOSCICIÓ FINAL
Aquest Reglament que consta de 14 articles i una disposició final, de conformitat amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local, entrarà en vigor a partir de la data de la
publicació íntegra del text en el Butlletí oficial de les Illes Balears i hagi transcorregut el termini fixat a l’article 65.2 de la referida Llei 7/1985.

– VHS
Enregistraments fins a 15 minuts
Còpia amb cinta de 30 minuts
Còpia amb cinta de 60 minuts
Per cada minut addicional

. 21’90
. 22’40
0’40

Enregistraments fins a 15 minuts
Per cada minut addicional

. 23’15
0’40

-DVD

Palma, 14 de juny de 2005
El secretari general del Consell de Mallorca
Bartomeu Tous i Aymar

-DVDCAM
Enregistraments fins a 15 minuts
Còpia amb cinta de 30 minuts
Còpia amb cinta de 60 minuts
Per cada minut addicional

—o—
Num. 11616
Aprovació de l’ordenança de preus públics per a la reproducció
de documents a les unitats obertes al públic del servei de cultura del Departament de Cultura del Consell de Mallorca
El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de data 6 de juny de 2005 va
prendre els següents acords:

. 28’80
. 37’80
.. 0’40

CÒPIES D’ÀUDIO
-CD–R
Enregistraments en CD–R fins a 15 minuts
Per cada minut addicional

13’00
0’40

IMPRESSIONS D’ORDINADOR
Cada full

. 0’10

1.Aprovar inicialment l’Ordenança corresponent, adjunta a la proposta
present

TRAMESES PER FAX

2.Publicar-la en el BOIB durant el termini mínim de trenta dies, perquè
se’n puguin presentar reclamacions i suggeriments

-Fins a 3 fulls
Palma
Illes Balears
Espanya
Resta del món

..
..
..
..

2’25
2’30
2’35
5’35

-Per cada full addicional
Palma
Illes Balears
Espanya
Resta del món

..
..
..
..

0’75
0’80
0’85
1’80

En el cas que no se’n presenti cap, s’entendrà definitivament aprovada.
Tot això a l’empara de l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i
la Llei 57/2003, de 16 de desembre i concordants.
L’Ordenança no entrarà en vigor fins que no se n’hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el termini previst a l’art. 65,2 L 7/1985 de 2
abril (art.196.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals).
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS A LES
UNITATS OBERTES AL PÚBLIC DEL SERVEI DE CULTURA DEL
DEPARTAMENT DE CULTURA DEL CONSELL DE MALLORCA
Article 1r.- Fonament.
En ús de les atribucions conferides en els articles 41 a 47 i 148 del RDL
2/2004, de 5 de març , aquest , estableix el preu públic per la prestació del servei de reproducció de documents a les unitats obertes al públic del Servei de
Cultura.
Article 2n. - Fet imposable
Els preus públics es meritaran des del començament de la prestació del
servei.
Article 3r.- Obligats al pagament.
Estaran obligats al pagament els qui es beneficiïn de la prestació del servei, objecte de la present Ordenança.
Article 4t.- Quantia.
La quantia dels drets a percebre pel preu públic serà la següent:

Article 5è.- Cobrament.
1. L’obligació de pagar el preu públic neix des del moment en què se inicia la prestació del servei.
2. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament, el servei no es
presti, procedirà la devolució del import corresponent.
3. El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança no entrarà en vigor fins que no se n’hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la llei
7/1985, de 2 d’abril i continuarà en vigor mentre no se n’acordi la derogació o
modificació expressa.
Palma, 17 de juny de 2005
EL SECRETARI GENERAL
Sgt.: Bartomeu Tous Aymar

—o—
Num. 11617
Aprovació de l’ordenança de preus públics per a la prestació del
servei de préstec interbibliotecari a a les unitats del servei de cultura del Departament de Cultura del Consell de Mallorca

CÒPIES DIGITALITZADES
(Euros)
– Mitjançant una càmera digital
Foto digital amb disquet..
Per cada foto addicional
Foto digital amb CD–R
Per cada foto addicional

5’90
. 5’60
. 6’60
.. 5’60

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de data 6 de juny de 2005 va
prendre els següents acords:
1.Aprovar inicialment l’Ordenança corresponent, adjunta a la proposta
present
2.Publicar-la en el BOIB durant el termini mínim de trenta dies, perquè
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Num. 99

se’n puguin presentar reclamacions i suggeriments
En el cas que no se’n presenti cap, s’entendrà definitivament aprovada.

30-06-2005

2005, i transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagi presentat
cap al·legació, s’entenen definitivament aprovades en els mateixos termes en
que foren aprovades inicialment. El text de les bases s’incorpora com a annex a
aquest edicte.

Tot això a l’empara de l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i
la Llei 57/2003, de 16 de desembre i concordants.

Palma, 27 de juny de 2005
El secretari general
Bartomeu Tous i Aymar

L’Ordenança no entrarà en vigor fins que no se n’hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el termini previst a l’art. 65,2 L 7/1985 de 2
abril (art.196.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals).
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI A LES
UNITATS DEL SERVEI DE CULTURA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA DEL CONSELL DE MALLORCA
Article 1r.- Fonament.
En ús de les atribucions conferides en els articles 41 a 47 i 148 del RDL
2/2004, de 5 de març, aquest , estableix el preu públic per a la prestació del servei de préstec interbibliotecari a les unitats del Servei de Cultura
Article 2n. - Fet imposable
Els preus públics es meritaran des del començament de la prestació del
servei.
Article 3r.- Obligats al pagament.
Estaran obligats al pagament els qui es beneficiïn de la prestació del servei, objecte de la present Ordenança.
Article 4t.- Quantia.
La quantia dels drets a percebre pel preu públic serà la següent:
-Preus per enviament fins a 2.000 gr.:
Palma.................................................. 6’30
Balears................................................ 6’30
Espanya.............................................. 6’30
Resta del món................................... 30’00

euros
euros
euros
euros

-Preus per enviament de 2.001 gr. Fins a 5.000 gr.:
Palma.................................................. 7’00 euros
Balears................................................ 7’00 euros
Espanya.............................................. 7’00 euros
Article 5è.- Cobrament
1. L’obligació de pagar el preu públic neix des del moment en què se inicia la prestació del servei.
2. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament, el servei no es
presti, procedirà la devolució del import corresponent.
3. El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança no entrarà en vigor fins que no se n’hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la llei
7/1985, de 2 d’abril i continuarà en vigor mentre no se n’acordi la derogació o
modificació expressa.
Palma, 17 de juny de 2005
EL SECRETARI GENERAL
Sgt.: Bartomeu Tous Aymar

—o—
Num. 11782
Aprovació definitiva de les bases reguladores de les ajudes econòmiques a entitats de la Direcció d’Àrea de Serveis Socials de
l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca.
El Ple del Consell de Mallorca en sessió ordinària celebrada el dia 5 de
maig de 2005 aprovà inicialment les bases reguladores de les ajudes econòmiques a entitats de la Direcció d’Àrea de Serveis Socials de l’Institut de Serveis
Socials i Esportius de Mallorca.
Publicat el corresponent anunci en el BOIB núm. 78, de 21 de maig de

ANNEX
BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES A ENTITATS DE LA DIRECCIÓ D’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE L’INSTITUT
DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA
La Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, modificada per la Llei
6/2004, de 23 de desembre, configura l’activitat subvencional com una de les
formes més importants de foment que desenvolupen les administracions públiques.
La disposició addicional de la Llei 5/2002 estableix que els consells insulars han d’adequar la concessió de subvencions a aquesta llei quan duen a terme
l’activitat subvencional en matèries en les quals la comunitat autònoma els ha
atribuït competències.
L’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, en endavant
l’Institut, és un organisme autònom creat i dependent del Consell de Mallorca,
i té com a objecte fonamental, d’acord amb el Estatuts, exercir de forma directa i descentralitzada les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de
Mallorca en matèria de serveis socials i esports.
Entre aquestes competències, hi figuren les atribuïdes per la Llei 12/1993,
de 20 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria
de serveis socials i assistència social, les atribuïdes per la Llei 14/2001, de 23
d’octubre, d’atribució de competències als consell insulars en matèria de serveis
socials i seguretat social, i també la resta de competències pròpies del Consell
de Mallorca referides a l’àrea de serveis socials.
L’Institut, a través de la Direcció d’Àrea de Serveis Socials, exerceix,
doncs, aquestes funcions.
L’Institut, atesa la importància que l’activitat subvencional té i amb la
finalitat d’harmonitzar el procediment amb el qual desenvolupa l’acció de
foment, considera necessari aprovar les bases reguladores de les subvencions
que atorga i adaptar-les a la legislació esmentada més amunt, a fi d’habilitar el
marc legal de les properes convocatòries de subvencions.
Per tot això, i d’acord amb l’art. 7.2 r) dels Estatuts de l’Institut (BOIB
núm. 133, de dia 23 de setembre de 2003), el Ple del Consell de Mallorca adopta el següent:
ACORD
BASE 1. OBJECTE
L’objecte d’aquest acord és establir les bases reguladores de les subvencions adreçades a fomentar el manteniment de serveis i el desenvolupament de
programes de caràcter preventiu, assistencial i d’inserció per a persones i
col·lectius en situació de risc social i/o desfavorits (gent gran, infància, família,
persones amb discapacitat, persones amb malalties cròniques i persones que
pateixen algun tipus d’exclusió).
BASE 2. BENEFICIARIS
Poden acollir-se a les subvencions, en els termes fixats a les corresponents
convocatòries, les entitats i les associacions privades sense ànim de lucre que
realitzen les activitats que són objecte d’aquesta convocatòria dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca.
Amb caràcter general, les associacions han d’acreditar que tenen capacitat per ser beneficiàries mitjançant el certificat de la inscripció en el registre
d’associacions corresponent, mitjançant la presentació de la còpia acarada dels
estatuts dipositats a l’esmentat registre o mitjançant qualsevol altra documentació que estableix la resolució de la convocatòria.
No poden ser beneficiaris de subvencions:
1.- Les entitats associatives amb finalitat lucrativa, comercial, mercantil o
similar, els col·legis professionals i les associacions professionals i les cooperatives.
2.- Les associacions en les quals concorre alguna de les prohibicions establertes a l’apartat 4 de l’article 9 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, modificada per la Llei 6/2004, de 23 de desembre.
En el marc que estableix l’apartat 3 de l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, no poden ser beneficiàries:
a.- Les associacions que incorren en les causes de prohibició previstes en
els apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

