
CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA 
 
Us convoc a la reunió ordinària del Ple. 
 
Data: 26 de juliol de 2018 
Caràcter: ordinària  
Hora: 9.00 hores 
Lloc: sala de plens 
 

ORDRE DEL DIA: 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

1. Aprovació actes anteriors (12-07-2018 i 19-07-2018). 

2. Declaracions institucionals. 

3. 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’una 
consellera. 

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

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

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

e) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es disposa la 
suplència de la Presidència els dies 13 i 16 de juliol de 2018. 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

4. Proposta d’acord per aprovar la declaració de bé d’interès cultural, amb la categoria 
de monument, a favor de sa Fàbrica Nova, Sóller. 

5. Proposta d’acord per declarar festa d’interès cultural el Ball dels Cossiers de 
Montuïri.  

6. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  núm. 060/18 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 Boxa). 

7. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  núm. 061/18 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 Petanca) 

8. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  núm. fs-058/18 
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 Judo i EEAA) 

9. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. fs-064/18 
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 Illes Balears). 

10. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  núm. fs-063/18 
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 Taekwondo). 

11. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  núm. fs-065/18 
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 (Tir de Fona). 

12. Proposta d’acord de modificació del conveni signat el 21 de maig de 2018 entre 
l’entitat local menor Palmanyola i el Consell de Mallorca pel foment de l’esport 
mitjançant la millora d’instal·lacions esportives públiques desenvolupades durant 
l’any 2017. 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

13. Proposta d’aprovació definitiva del Reglament de creació i regulació de la targeta 
Gent Gran d’acord amb el dictamen 5/2017 del Consell Consultiu. 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

14. Proposta d’acord d’aprovació de la Guia de Contractació Socialment responsable 
del Consell de Mallorca. 

15. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 1 de modificació de crèdits en el 
pressupost del Consorci Eurolocal-Mallorca de l’exercici de 2018 per crèdit 
extraordinari (CE01/2018).  

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 

16. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (Exp. REC 12/18), import: 11.376,75 euros. 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

17. Estudi i, si escau, aprovació de la proposta d’acord de ple de l’expedient 
sancionador en matèria de carreteres (ES 29/2016) contra l’entitat “Malla, S.A.”, 
mitjançant la qual s’imposa una sanció econòmica de 13.500,00 € i s’ordena la 
retirada de la tanca publicitària. 

18. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de 
l’Agència de defensa del territori de Mallorca, import: 8.240,29 euros. 

19. Estudi i, si escau, aprovació, autorització i disposició de la despesa, pel que fa 
referència al 2018REC55.05 del Departament de Territori i Infraestructures, import: 
27.823,59 euros. 



20. Estudi i, si escau, aprovació, autorització i disposició de la despesa, pel que fa 
referència al 2018REC55.07 del Departament de Territori i Infraestructures, import: 
2.287,16 euros. 

21. Estudi i, si escau, aprovació, autorització i disposició de la despesa, pel que fa 
referència al 2018REC55.02 del Departament de Territori i Infraestructures, import: 
6.808,96 euros. 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

22. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament de Medi Ambient, import: 183.205,82 € 

23. Nomenament de representant del Consell de Mallorca a la Comissió de Varietats 
Locals de les Illes Balears. * 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

24. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
departament de Modernització i Funció Pública , import: 23.128,24 €. 

25. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
departament de Modernització i Funció Pública (Direcció Insular de Funció Pública), 
import: 4.301,73 €. 

26. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
departament de Modernització i Funció Pública (Direcció Insular de Funció Pública), 
import: 66.167,26 €. 

27. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
departament de Modernització i Funció Pública (Direcció Insular de Funció Pública), 
import: 345,76 €. 

28. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de 
serveis tècnics del departament de modernització i funció pública, import: 9472,59 
euros. 

II) PART DE CONTROL 

29. Decrets i resolucions per donar-ne compte. 

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

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC 

30. Moció que presenta el Grup El Pi-Proposta per les Illes al Consell Insular de 
Mallorca contra les limitacions per a la construcció de nous habitatges que preveu el 
projecte de nova Llei agrària. 

31. Moció que presenta el Grup El Pi-Proposta per les Illes al Consell Insular de 
Mallorca per deplorar les noves accions d’aquest estiu contra el turisme i reclamar 
accions per evitar-les. 

32. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca per reduir els índexs 
de rendiment net aplicable als rendiments de les explotacions agrícoles i ramaderes 
dels municipis inclosos dins la declaració de la serra de Tramuntana com a patrimoni 
mundial de la humanitat. 



33. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca sobre la gestió de 
l’Institut Hípic. 

34. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca sobre el Règim 
Especial de les Illes Balears (REIB). 

35. Moció que presenta el Grup Polític Ciudadanos al Consell de Mallorca per 
instal·lar sistemes de protecció que evitin caigudes al buit a barrancs situats devora la 
carretera Ma-2130. 

36. Moció conjunta que presenten els grups Podem Mallorca, MÉS per Mallorca i 
PSOE per la defensa dels drets humans i per una política migratòria comunitària justa. 

INTERPEL·LACIONS 

37. Interpel·lació que presenta el Sr. Antoni Pastor Cabrer a la Sra. Sandra Espeja 
Almajano sobre “Gestions de manteniment, recuperació, millora i rehabilitació dels 
camins públics de la GR221, Ruta de Pedra en Sec”. 

38. Interpel·lació que presenta la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida 
Puigserver Servera sobre “Compra immoble per ubicar centre acollida de menors 
adolescents Tramuntana”. 

39. Interpel·lació que presenta la Sra. Catalina Serra Garcías al vicepresident 2n. i 
conseller Sr. Jesús Juan Jurado Seguí sobre “Criteris concessió ajudes/subvencions a 
distints col·lectius de Mallorca”. 

PREGUNTES 

40. Pregunta que formula el Sr. Antoni Pastor Cabrer a la consellera Sra. Sandra 
Espeja Almajano (quants ajuntaments han sol·licitat adhesió al Programa de 
Catalogació de Camins i nombre de convenis signats). 

41. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny a la consellera Sra. María del 
Carmen Palomino Sánchez (actuacions al parc de bombers d’Artà per frenar el seu 
deteriorament). 

42. Pregunta que formula la Sra. Esperanza Català Ribó al president Sr. Miquel 
Ensenyat Riutort (actuacions previstes envers situació edifici “Gesa”). 

43. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la consellera Sra. Margalida 
Puigserver Servera (nombre expedients base de dades “Història Social Integrada” i 
amb quines administracions es comparteix). 

44. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la consellera Sra. Margalida 
Puigserver Servera (quantificació import a recuperar per part de l’IMAS amb relació a 
“Els Sementals”).  

45. Pregunta que formula el Sr. Jeroni Salom Munar al conseller Sr. Joan Font Massot 
(línia ajudes a ajuntaments per confecció i actualització del PAESC). 

46. Pregunta que formula el Sr. Joan Rotger Seguí al conseller Sr. Cosme Bonet Bonet 
(situació administrativa projecte reforma de Can Weyler i causes del retard en 
l’execució). 



47. Pregunta que formula la Sra. Catalina Serra Garcías a la consellera Sra. María del 
Carmen Palomino Sánchez (estat projecte “Smart Island Mallorca” i línies actuació 
per establir “Smartparkings” per monitorar el trànsit). 

PRECS  

III) DESPATX EXTRAORDINARI 
 
Palma, 23 de juliol de 2018 
El president  
 
 
Miquel Ensenyat Riutort 
 
* No ha estat dictaminat per la Comissió Informativa General i de Comptes i, per tant, se n’ha de ratificar la inclusió en l’ordre 
del dia. 

 
 
 
 


