PROPOSTA DE LA BATLIA
En data de 27 de juliol de 2017 el ple de l’Ajuntament d’Inca, prèvia l’emissió dels corresponents
informes, va acordar que el servei de residència permanent de persones majors que presta
l’Ajuntament d’Inca, reuneix els requisits de l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la Llei
3/2017 de la CAIB, de 7 de juliol, de modificació de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
regim local de les Illes Balears; i per aquest motiu va acordar sol·licitar al Consell de Mallorca el inici del
procediment per a l’assumpció de la titularitat i gestió del servei esmentat, així com la creació d’una
comissió mixta talment com preveu la disposició indicada.
Remesa la petició al Consell Insular, el ple d’aquest institució, en la seva sessió de dia 11 d’octubre de
2017, previs els corresponents raonaments, acorda:
“1. Prendre en consideració la petició de l'Ajuntament d'Inca d’assumpció de la titularitat i gestió del
centre i servei "Residència Miquel Mir" al Consell Insular de Mallorca.
2. Ordenar la creació de la comissió mixta d’assumpció de la titularitat i gestió del centre i servei
"Residència Miquel Mir" entre el Consell de Mallorca - Ajuntament d'Inca que s’haurà de regir per les
normes de funcionament que aprovarà la Comissió Mixta a la sessió constitutiva.
3. Designar els vocals de la comissió per part del Consell de Mallorca:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titular 1: El Vicepresident primer de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).
Suplent: La Directora Insular d’atenció a la Dependència de l'IMAS.
Titular 2: El Gerent de l'IMAS.
Suplent: La Vicepresidenta segona de l'IMAS.
Titular 3: El Secretari General del Consell de Mallorca.
Suplent: Persona amb la que delegui.
Titular 4: La Interventora General del Consell de Mallorca.
Suplent: Persona amb la que delegui.
Titular 5: el portaveu del grup polític PSOE del Consell de Mallorca o la persona que el
substitueixi.
Titular 6: el portaveu del grup polític MES del Consell de Mallorca o la persona que el
substitueixi.
Titular 7: el portaveu del grup polític PP del Consell de Mallorca o la persona que el
substitueixi.
Titular 8: el portaveu del grup polític Podemos del Consell de Mallorca o la persona que el
substitueixi.
Titular 9: el portaveu del grup polític PI del Consell de Mallorca o la persona que el substitueixi.
Titular 10: el portaveu del grup polític Ciutadans del Consell de Mallorca o la persona que el
substitueixi.

4. Establir el termini de sis mesos, comptadors des de la sessió constitutiva de la Comissió Mixta
perquè arribi a un acord sobre les condicions de l’assumpció de personal, béns i recursos econòmics, i
qualsevol altres circumstàncies que es considerin necessàries.
5. Donar trasllat d’aquesta proposta a l'Ajuntament d'Inca per a que ho prengui en consideració, i
designi els seus representants a la Comissió Mixta.
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6. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears”.
En conseqüència, continuant amb la tramitació per fer efectiva la cessió, aquesta Batlia proposa al Ple
municipal l’adopció dels següents acords:
1.- Prendre en consideració els acords del Ple del Consell Insular de Mallorca, de data 11 d’octubre de
2017 abans transcrits, relatius a l’assumpció de la titularitat i gestió del centre i servei de la Residència
Miquel Mir, mitjançant els quals s’inicia el procediment previst a la disposició addicional segona de la
Llei 3/2017, de 7 de juliol.
2.- Acordar que l’Ajuntament d’Inca formi part de la comissió mixta d’assumpció de la titularitat i gestió
del centre i serveis “Residència Miquel Mir” entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament.
3.- Designar els següents representants municipals a la comissió mixta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titular 1. El Batle o persona que el substitueixi.
Titular 2. El regidor delegat de la Residència o persona que el substitueixi.
Titular 3. El portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, o persona que el substitueixi.
Titular 4. El portaveu del grup municipal del Partit Popular, o persona que el substitueixi.
Titular 5. El portaveu del grup municipal Més per Inca, o persona que el substitueixi.
Titular 6. El portaveu del grup municipal Independents d’Inca, o persona que el substitueixi.
Titular 7. El portaveu del grup municipal PI proposta per les Illes Balears, o persona que el
substitueixi.
Titular 8. Un arquitecte municipal o persona que el substitueixi.
Titular 9. El Interventor municipal o persona que el substitueixi.
Titular 10. El Secretari municipal o persona que el substitueixi.

Inca, 23 d’octubre de 2017
EL BATLE,
Virgilio Moreno Sarrió
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