
CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA 
 
Us convoc a la reunió ordinària del Ple. 
 
Data: 12 de juliol 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. Joana Cristina Fiol Fluixà. 

2. Aprovació acta anterior (14-6-2018). 

3. Declaracions institucionals. 

4. Donar compte de l’escrit de Més per Mallorca pel qual designa la Sra. Marta Jordà 
Català com a suplent a la Comissió Insular d’Artesania. 

5. Donar compte de l’escrit de Més per Mallorca pel qual designa la Sra. Marta Jordà 
Català com a titular a la Comissió de Seguiment de la Gestió dels Residus no 
Perillosos de Mallorca i el Sr. Pere Fuster Nadal com a suplent. 

6. Donar compte de l’escrit de Més per Mallorca pel qual designa la Sra. Marta Jordà 
Català com a suplent a la Comissió d’Ordenació del Territori i Urbanisme. 

7. Donar compte de l’escrit de Més per Mallorca pel qual designa la Sra. Marta Jordà 
Català com a titular a la Comissió Insular de Patrimoni Històric i el Sr. Pere Fuster 
Nadal com a suplent. 

8. Proposta d’acord de correcció d’errors en l’aprovació inicial elevada a definitiva 
del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca. 

9. Proposta d’acord de modificació de membres del Patronat de la Fundació Mallorca 
Turisme. 

10. Proposta de canvi de representant del Consell Insular de Mallorca en el Patronat 
de la Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma. 

11. Proposta de canvi de representant del Consell Insular de Mallorca en la Fundació 
Castell d’Alaró. 

12. Proposta de modificació d’un membre del patronat de la Fundació Mallorca 
Literària. 

13. Proposta de canvi de representant del Consell Insular de Mallorca en el Patronat 
del Consorci del Centre associat de la UNED a les Illes Balears. 

14. Proposta de modificació d’un vocal de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport 
Hípic. 



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

a) Decret del president del Consell pel qual es determina el règim de dedicació 
d’un conseller. 

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

c) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es disposa la 
suplència de la Presidència el dia 15 de juny de 2018. 

d) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es disposa la 
suplència de la Presidència els dies 18 i 19 de juny de 2018. 

e) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es disposa la 
suplència de la Presidència de dia 2 a dia 4 de juliol de 2018, ambdós inclosos. 

f) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomenen 
membres de la Comissió Informativa General i de Comptes. 

g) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual s’accepta la renúncia 
d’un alt càrrec. 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

16. Proposta d’acord per deixar sense efecte la declaració BIC del Palau i Jardins 
d’Aiamans de Lloseta (Decret 95/1995) i declaració com a bé catalogat a favor del 
Palau i jardins d’Aiamans de Lloseta. 

17. Proposta d’acord per a la declaració de la modificació de l’expedient de BIC, amb 
categoria, de monument de Son Valentí en el terme municipal de Banyalbufar (exp. 
557/17). 

18. Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa de 30.000,00 € a favor 
de l’Associació Factoria de So. 

19. Aprovació inicial de la modificació del Reglament d’organització i funcionament 
del Consell Escolar de Mallorca. 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

20. Proposta de concessió d’una subvenció nominativa de 16.000,00 € a favor de 
l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana per a l’any 2018. 

21. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament de Participació Ciutadana i Presidència, any 2018, import: 465,85 euros. 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

22. Estudi i, si escau, aprovació, de la Proposta d’acord de ple de l’expedient 
sancionador en matèria de carreteres (ES 2/2017) contra l’entitat “Conisco 
Entertainment, S.L.”, mitjançant la qual s’imposa una sanció econòmica de 
11.500,00€ i s’ordena la retirada de la tanca publicitària. 

23. Estudi i, si escau, aprovació d’acord d’interpretació de la clàusula primera del 
conveni regulador de la concessió d’una subvenció nominativa a l’Ajuntament de 
Campos, per a l’any 2018. 



24. Estudi i, si escau, aprovació, proposta d’acord d’interpretació de la clàusula 
primera del conveni regulador de la concessió d’una subvenció nominativa a 
l’Ajuntament de Porreres, per a l’any 2018. 

25. Estudi i, si escau, aprovació, proposta d’acord d’interpretació de la clàusula 
primera del conveni regulador de la concessió d’una subvenció nominativa a 
l’Ajuntament de Costitx, per a l’any 2018. 

26. Estudi i, si escau, aprovació, proposta d’acord de concessió d’una pròrroga del 
termini d’adjudicació de les actuacions finançades mitjançant la subvenció nominativa 
atorgada a l’Ajuntament de Costitx el 14 de maig de 2018 

27. Estudi i, si escau, aprovació, proposta d’aprovació del conveni de delegació de 
competències del municipi de Pollença en el Consell Insular de Mallorca. Agència de 
defensa del territori de Mallorca. 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

28. Acord d’imposició i ordenació de la taxa per a la prestació i manteniment dels 
serveis de prevenció i extinció d’incendis que presta el Servei de Bombers del Consell 
de Mallorca. 

29. Segona 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. 

30. Modificació del projecte: “Rehabilitació de l’edifici Sa Quartera” de l’Ajuntament 
de Sineu, obra inclosa en el Pla Especial 2017-2018 a les corporacions locals de 
Mallorca per a obres i serveis de competència municipal. 

31. Acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del Departament de 
Desenvolupament Local corresponent a factures de la relació F/2018/107 de la 
Direcció Insular d’Emergències pel subministrament d’energia elèctrica durant 
l’exercici 2017 i facturades al 2018. (506,99 €). 

32. Acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del Departament de 
Desenvolupament Local corresponent a les factures de les relacions F/2018/10 i 
F/2018/114 de la Direcció Insular d’Emergències per béns subministrats i serveis 
prestats durant l’exercici 2018. (80.492,09 €). 

33. Acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del Departament de 
Desenvolupament Local corresponent a les factures de les relacions F/2018/273, 
F/2017/208 i F/2017/209 de la Direcció Insular d’Emergències, F/2017/14660 de la 
Direcció Insular de Cooperació Local i F/2017/83 dels òrgans de govern del 
Departament de Desenvolupament Local, per béns subministrats i serveis prestats 
durant els exercicis 2016 i 2017. (78.417,01 €). 

II) PART DE CONTROL 

34. Decrets i resolucions per donar-ne compte. 

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

b) Relació de resolucions de modificacions de crèdits. 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC 



35. Moció que presenta el Grup El Pi-Proposta per les Illes al Consell Insular de 
Mallorca per reclamar al Govern de l’Estat la creació d’ajudes econòmiques per a la 
cria del cavall de trot. 

36. Moció que presenta el Grup El Pi-Proposta per les Illes al Consell Insular de 
Mallorca per reclamar la urgent revisió del sistema de finançament autonòmic i la 
instauració del concert econòmic balear. 

37. Moció conjunta que presenten els grups Podem Mallorca, MÉS per Mallorca i 
PSOE per al reconeixement de les necessitats de persones malaltes de Crohn i colitis 
ulcerosa de Mallorca. 

38. Moción que presenta el Grupo Político Ciudadanos en el Consell de Mallorca para 
garantizar el equilibrio natural y el futuro de la serra de Tramuntana. 

39. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca per la cessió de la 
carretera vella de sa Pobla a Can Picafort al Consell de Mallorca. 

40. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca envers bestretes. 

INTERPEL·LACIONS 

41. Interpel·lació que presenta la Sra. Francisca Mora Veny al Sr. Jesús Jurado Seguí 
sobre “Memòria activitats de la Direcció Insular de Política Lingüística des de l’any 
2017 fins avui”. 

42. Interpel·lació que presenta la Sra. Catalina Soler Torres al Sr. Joan Font Massot 
sobre “gestió de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca”. 

PREGUNTES 

43. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny al conseller Sr. Cosme Bonet 
Bonet (nivell executiu pressupost 2017 en matèria de subvencions a municipis i 
entitats particulars). 

44. Pregunta que formula el Sr. Antoni Pastor Cabrer a la consellera Sra. Sandra 
Espeja Almajano (incorporació dues rutes convergents dins la finca Son Quint al Pla 
Especial d’Ordenació i Protecció de la Ruta de Pedra en Sec). 

45. Pregunta que formula la Sra. Catalina Serra Garcías al vicepresident 1r. i conseller 
Sr. Francesc Miralles Mascaró (previsió substitució aparell de densiometries òssies 
del Servei de Medicina Esportiva). 

46. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la consellera Sra. Margalida 
Puigserver Servera (nombre de places del centre de menors Tramuntana, quants 
menors que hi ha en aquests moments i nombre de places del nou centre adquirit per 
l’IMAS). 

47. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la consellera Sra. Margalida 
Puigserver Servera (actuacions per evitar repetició fets com els ocorreguts a edifici 
d’ocupes a sa Pobla). 

48. Pregunta que formula el Sr. Antoni Serra Comas al vicepresident 1r i conseller Sr. 
Francesc Miralles Mascaró (mesures seguretat previstes als accessos de la ronda de sa 
Pobla cap al polígon sa Sort Llarga). 



49. Pregunta que formula la Sra. Margalida Roig Catany al conseller Sr. Cosme Bonet 
Bonet (situació venda edifici de Carreteres). 

50. Pregunta que formula el Sr. Joan Rotger Seguí al vicepresident 1r i conseller Sr. 
Francesc Miralles Mascaró (llegats hereditaris, cessions i donacions que ha rebut el 
Consell de Mallorca els 3 darrers anys). 
 
PRECS  
 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
Palma, 9 de juliol de 2018 
El president  
 
 
Miquel Ensenyat Riutort 
 
 
 
 
 
 


