
CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA 
 
Us convoc a la reunió ordinària del Ple. 

 

Data: 11 d’octubre de 2017 

Caràcter: ordinària  

Hora: 9.00 hores 

Lloc: sala de plens 

 

ORDRE DEL DIA: 
 
I) PART RESOLUTIVA 
 
PRESIDÈNCIA 

1. Aprovació actes anteriors (13-7-2017, 27-7-2017, 14-9-2017).  

2. Declaracions Institucionals. 

3. Presa de coneixement de les mesures organitzatives adoptades per la Presidència: 

 a) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es disposa la 

suplència de la Presidència el dia 22 de setembre de 2017. 

 b) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomena un alt 

càrrec. 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 

4. Proposta de cessament i nomenaments de nous membres, titulars i suplents,  del 

Consell Escolar de Mallorca. 

 

5. Proposta del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 

Esports d'aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca 

i el Bisbat de Mallorca per als estudis històrics i científics de diversos béns de 

titularitat eclesiàstica per a la seva conservació, any 2017, cap. 4. 

 

6. Proposta de concessió d'una subvenció nominativa de 20.000,00 € a favor de la 

Fundació Robert Graves 

 

7. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. fs-105/17 

per al desenvolupament del programa “l’esport escolar federat a Mallorca” pel període 

comprès entre el 31/10/2016 i el 30/10/2017 i d’aprovació del text del conveni 

regulador ( gimnàstica). 

 

8. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. fs-104/17 

per al desenvolupament del programa “l’esport escolar federat a Mallorca” pel període 

comprès entre el 31/10/2016 i el 30/10/2017 i d’aprovació del text del conveni 

regulador (triatlò) 

 



9 Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. fs-107/17 

per al desenvolupament del programa “l’esport escolar federat a Mallorca” pel període 

comprès entre el 31/10/2016 i el 30/10/2017 i d’aprovació del text del conveni 

regulador ( motociclisme) 

 

10. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. fs-106/17 

per al desenvolupament del programa “l’esport escolar federat a Mallorca” pel període 

comprès entre el 31/10/2016 i el 30/10/2017 i d’aprovació del text del conveni 

regulador (ball esportiu) 

 

11. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. fs-109/17 

per al desenvolupament del programa “l’esport per a tothom a Mallorca” pel període 

comprès entre el 31/10/2016 i el 30/10/2017 i d’aprovació del text del conveni 

regulador (esports adaptats). 

 

12. Proposta de concessió d’una subvenció nominativa de 30.000 € a favor de l’Obra 

Cultural Balear. 

 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

13. Concessió d’una subvenció nominativa de 40.000,00 € a favor de l’Associació de 

Premsa Forana de Mallorca per a l’any 2017. 

 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 
 

14. Proposta d’aprovació de l’expedient núm.31 de modificació de crèdits en el 

pressupost propi de la corporació de l’exercici de 2017 per suplement de crèdit 

(SUP04/2017) i de canvi de destinació de projectes d’inversió d’exercicis anteriors 

(CD08/2017). 

 

15. Proposta d’acord de no continuar com a administració integrant del Consorci 

Urbanístic per a la Millora i l’Embelliment de la Platja de Palma. 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 

16. Proposta d’acord de ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres 

amb referència es núm. 25/2015 incoat al Sr. FGC. 

 

17. Proposta d’aprovació de les tarifes aplicables l’any 2018 als serveis d’Inspecció 

Tècnica de Vehicles realitzats per l’entitat concessionària del servei.  

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 
 
18. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de 

l’Institut Mallorqui d’Afers socials (exp. rec 06/17), import: 180.814,88 €. 

19. Proposta d'acord de presa en consideració de la petició de l'Ajuntament d'Inca 

d'assumpció de la titularitat i gestió del centre i servei «Residència Miquel Mir» per 



part del Consell Insular de Mallorca, així com la creació de la comissió mixta per 

l'assumpció de l'esmentada titularitat i gestió, la designació dels membres per part del 

Consell de Mallorca i la fixació del termini per arribar a un acord. 

 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 

20. Modificació del Reglament de Cooperació Municipal 

 

21. Rectificació d'errors i modificacions dels projectes de l’acord del ple de dia 12 de 

desembre de 2016 que va assignar a les obres sol·licitades pels ajuntaments les ajudes 

aprovades en el marc del pla especial d’ajudes 2016-2017 a les corporacions locals de 

Mallorca per a obres i serveis de competència municipal. 

 

22. Rectificació d'errors del finançament de determinats projectes previst en el decret 

de dia 23 de desembre de 2016 mitjançant el qual es va assignar a les obres 

sol·licitades pels ajuntaments les ajudes aprovades en el marc del pla especial 

d’inversions financerament sostenibles 2016-2017. 

 

 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 

23. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 

corresponent a l’exercici 2017  del  Departament de Modernització i Funció Pública, 

import: 24.243,70 euros. 

 

24. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 

corresponent a l’exercici 2017  del  Departament de Modernització i Funció Pública, 

import: 5.733,07 euros. 

 

II) PART DE CONTROL 

25. Decrets i resolucions per donar-ne compte. 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC 
 

26. Moción que presenta el grupo político Ciudadanos en el Consell de Mallorca para 

promover una modificación en los concursos públicos del tercer sector social en el 

ámbito de Mallorca. 

 

27. Moció del Grup Popular relativa al protocol signat entre l’Administració General 

de l’Estat i la CAIB. 

 

28. Moció del Grup Popular relativa a la millora Castell de Bellver. 

 

29. Moció del Grup Popular relativa a parkings disuasoris a Palma i el Pla de 

mobilitat de l’àrea metropolitana. 



 

30. Moció del Grup Popular relativa a millores de seguretat al túnel de Sóller. 

 

31. Moció que presenta El Pi-Proposta per les Illes Balears  del Consell de Mallorca 

per tal de sol·licitar al GOIB la reinversió de l’impost turístic  en projectes impulsats 

des dels municipis de Mallorca. 

 

32. Moció que presenta El Pi-Proposta per les Illes Balears  del Consell de Mallorca 

en defensa del món rural. 

 

 

INTERPEL·LACIONS 
 

33. Interpel·lació que presenta la Sra. Catalina Cirer  a la Sra. Catalina Puigserver 

sobre “Situació del centre Joan Crespí i dels seus usuaris”. 

 

34. Interpel·lació que presenta el Sr. Antoni Pastor  al Sr. Miquel Ensenyat sobre 

“Quina valoració li mereixen els continus contratemps, paralitzacions, 

desautoritzacions i retards que pateixen les polítiques dels diferents departaments del 

seu Govern com a conseqüència de les resolucions judicials, informes desfavorables i 

recomanacions dels òrgans consultius de la pròpia institució insular?” 

 

 

PREGUNTES 
 

35. Pregunta que formula la Sra. Catalina Serra a la Sra. Mercedes Garrido (Estudios 

vecinos Pla de Sant Jordi y Casa Blanca) 

 

36. Pregunta que formula la Sra. Margalida Roig a la Sra. Margalida Puigserver 

(Centre de dia urbanització Badia Gran de Llucmajor) 

 

37. Pregunta que formula el Sr. Antoni Serra a la Sra. Mercedes Garrido (Situació del 

projecte obres millora carreteres MA 2200 i Ma 3420) 

 

38. Pregunta que formula la Sra. Margalida Roig a la Sra. Mª Carmen Palomino 

(Viatge Xina, projecte Smart Island) 

 

39. Pregunta que formula la Sra. Margalida Roig al Sr.  Joan Font (Deutes justificades 

i vençudes amb els Ajuntaments). 

 

40. Pregunta que formula el Sr. Antoni Pastor al Sr. Joan Font (Situació licitació 

adquisició subministrament Bombers) 

 

41. Pregunta que formula el Sr. Antoni Pastor al Sr. Miquel Ensenyat (Situació 

expedients Sindicat Felanitx i museu Toni Catany de Llucmajor) 

 

PRECS  



III) DESPATX EXTRAORDINARI 
 

Palma, 6 d’octubre de 2017 

El president  

 

 

 

Miquel Ensenyat Riutort 

 

 

 

 

 


