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

 

Data: 14 de juny de 2018 

Caràcter: ordinària  

Hora: 9.00 hores 

Lloc: sala de plens 

 

ORDRE DEL DIA: 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

1. Presa de possessió de la consellera Sra. Marta Jordà Català 

2. Donar compte renúncia del conseller Sr. Estanislao Pons Cuart. 

3. Aprovació actes anteriors (10-5-2018, 14-5-2018 ext. i urgent, 16-5-2018 ext. i 17-

5-2018 ext.) 

4. Declaracions institucionals 

5. Decrets a ratificar 

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

persona representant en la Comissió Tècnica de Memòria i Reconeixement 

Democràtic. 

    b) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es designen els 

representants en el Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears. 

6. 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 7 de maig de 2018. 

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

suplència de la Presidència el dia 21 a dia 23 de maig de 2018, ambdós inclosos. 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

7. Proposta d’acord per aprovar la declaració de BIC, declaració com a bé d’interès 

cultural de la col·lecció de numismàtica de Sa Nostra (Palma). 

8. Proposta d’acord per aprovar la declaració com a BIC, del fons art “Sa Nostra”, 

datat fins a la primera meitat segle XX (502/16). 



9. Proposta d’acord per aprovar la modificació de l'expedient de declaració de BIC, 

amb categoria de monument del Fort Torre d’en Pau (exp. 395/2016). 

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

Esports d’aprovació de l’acord de no executar el dret de tempteig sobre la transmissió 

onerosa de l’immoble i els mobles del casal de Ca n’Olesa del carrer d’en Morei, 9 de 

Palma. 

11. Pèrdua del dret de l’entitat Federació de Música i Ball Mallorquí a cobrar la 

quantitat de 200,00 €, del total de subvenció nominativa que se li havia concedit. 

12. Pèrdua del dret de l’entitat Mallorca Planetarium Space Center (MPSC) a cobrar 

la quantitat de 78.957,27 €, del total de subvenció nominativa que se li havia concedit. 

13. Pèrdua del dret de l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca a cobrar la 

quantitat de 100.000 € de subvenció nominativa que se li havia concedit l’any 2014. 

14. Pèrdua del dret de l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca a cobrar la 

quantitat de 100.000 € de subvenció nominativa que se li havia concedit l’any 2013 i 

al reintegrament més els interessos de demora dels 50.000 € percebuts en concepte de 

bestreta. 

15. Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa de 60.000,00 € a favor 

de la Federació de Música i Ball Mallorquí. 

16. Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa de 66.000,00 € a favor 

del Gremi de Llibreters de Mallorca. 

17. Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa de l’exp. núm. 

FS048/18 per al desenvolupament del programa “L’esport escolar federat a Mallorca” 

pel període comprès entre el 31/10/2017 i el 30/10/2018 i d’aprovació del text del 

conveni regulador. Federació de Karate de les Illes Balears. 

18. Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa de l’exp. núm. FS-

029/18 per al desenvolupament del programa “L’esport escolar federat a Mallorca” 

pel període comprès entre el 31/10/2017 i el 30/10/2018 i d’aprovació del text del 

conveni regulador. Federació Balear d’Escacs. 

19. Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa de l’exp. núm. FS 

040/18 per al desenvolupament del programa “L’esport escolar federat a Mallorca” 

pel període comprès entre el 31/10/2017 i el 30/10/2018 i d’aprovació del text del 

conveni regulador. Federació de Tennis Taula de les Illes Balears. 

20. Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa de l’exp. núm. FS-

041/18 per al desenvolupament del programa “L’esport escolar federat a Mallorca” 

pel període comprès entre el 31/10/2017 i el 30/10/2018 i d’aprovació del text del 

conveni regulador. Federació Balear de Motociclisme. 

21. Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa de l’exp. núm. FS-

047/18 per al desenvolupament del programa “L’esport escolar federat a Mallorca” 

pel període comprès entre el 31/10/2017 i el 30/10/2018 i d’aprovació del text del 

conveni regulador. Federació de Gimnàstica de les Illes Balears. 

22. Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa de l’exp. núm. FS-

042/18 per al desenvolupament del programa “L’esport escolar federat a Mallorca” 



pel període comprès entre el 31/10/2017 i el 30/10/2018 i d’aprovació del text del 

conveni regulador. Federació de Voleibol de les Illes Balears. 

23. Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa de l’exp. núm. FS-

043/18 per al desenvolupament del programa “L’esport escolar federat a Mallorca” 

pel període comprès entre el 31/10/2017 i el 30/10/2018 i d’aprovació del text del 

conveni regulador. Federació Balear de Tir amb Arc. 

24. Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa de 25.000,00 € a favor 

del Bisbat de Mallorca (biblioteca diocesana). 

 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

25. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 

Departament de Participació Ciutadana i Presidència. Any 2018. Relacions 

F/2018/618 i F/2017/677. Import total 878,87 €. Factures 2017. 

26. Proposta d’acord d’aprovació inicial del reconeixement extrajudicial de crèdits del 

Departament de Participació Ciutadana i Presidència. Any 2018. 87.701,22 €. 

Relacions: F/2017/664, F/2017/665, F/2017/667, F/2017/676, F/2017/685, 

F/2017/686, F/2017/688, F/2017/691, F/2018/655, F/2017/690, F/2018/110 i 

F/2017/687. Factures 2016 i 2017. 

27. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 

Departament de Participació Ciutadana i Presidència. Any 2018. Import total 

343.201,67 €. Relacions F/2018/695 i F/2018/149. Factures de serveis de publicitat 

2017. 

 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

28. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança general de 

subvencions. 

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

corresponent a exercicis anteriors del departament d’Economia i Hisenda. (3.688,02 

€). 

30. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 17 de modificació de crèdits en el 

pressupost propi de la corporació de l'exercici de 2018, per crèdit extraordinari 

(CE02/2018) i suplement de crèdit (SUP01/2018). 

31. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 21 de modificació de crèdits en el 

pressupost propi de la corporació de l'exercici de 2018, per crèdit extraordinari 

(CE05/2018). 

32. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 23 de modificació de crèdits en el 

pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2018, per crèdit extraordinari 

(CE06/2018) 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 



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

departament de Territori i Infraestructures (Direcció Insular d’Infraestructures i 

Mobilitat). (159,53 €). 

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

departament de Territori i Infraestructures (Direcció Insular d’Ordenació del Territori 

i Paisatge). (1.159,73 €). 

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

departament de Territori i Infraestructures (Direcció Insular d’Infraestructures i 

Mobilitat). (3.881,72 €). 

36. Proposta de modificació de la relació de llocs de treball de l’Agència de defensa 

del territori de Mallorca. 

37. Proposta d’aprovació del conveni de delegació de competències del municipi 

d’Esporles en el Consell Insular de Mallorca. 

38. Acord d’aprovació del reglament de funcionament de la comissió encarregada de 

fixar les línies mestres del futur Pla de Mobilitat i Infraestructures de l’illa de 

Mallorca, que es constitueix com a comissió de feina, i designació de representants. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 

39. Proposta d'acord d'aprovació de la modificació 2/2017 de la relació de llocs de 

feina de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 

40. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de 

l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (Exp. REC 06/18) (72.006,54 €). 

41. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de 

l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (Exp. REC 04/18) (251.350,99 €). 

42. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de 

l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (exp. rec 08/18). 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

43. Proposta d'acord de la creació del Consell Assessor de la Ruta de Pedra en Sec i 

aprovació inicial del seu reglament d’organització i funcionament. 

44. Proposta d’aprovació de la modificació núm. 4 del contracte entre el Consell de 

Mallorca i Tirme, SA. 

45. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 

departament de Medi Ambient. (43.005,55 €). 

 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

46. Primera part de la concessió de les ajudes a favor dels ajuntaments i de l’Entitat 

Local Menor de Palmanyola aprovades en el marc del Pla Especial 2017-2018 a les 

corporacions locals de Mallorca per a obres i serveis de competència municipal. 



47. Concessió de les ajudes a favor dels ajuntaments de menys de 10.000 habitants en 

el marc del Pla Especial 2018 per a despeses corrents. 

48. Desestimació del requeriment interposat per l’Ajuntament d’Algaida contra 

l’acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 14 de desembre de 2017 d’assignació 

de les ajudes a les obres sol·licitades pels ajuntaments en el marc del Pla Especial 

d’Ajudes 2017-2018 a les corporacions locals de Mallorca per a obres i serveis de 

competències municipal. 

 

II) PART DE CONTROL 

49. Decrets i resolucions per donar-ne compte. 

a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària. 

50. Propostes de resolució presentades pels grups com a conseqüència del Debat de 

Política General. 

 
PRECS  
 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 

Palma,  11 de juny de 2018 

El president  

 

 

Miquel Ensenyat Riutort 

 

 

 

 

 

 

 


