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

 

Data: 13 de setembre de 2018 

Caràcter: ordinària  

Hora: 9.00 hores 

Lloc: sala de plens 

 

ORDRE DEL DIA: 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

1. Aprovació actes anteriors (26-07-2018, 27-07-2018 ext. i 27-7-2018 ext. i urg.). 

2. Declaracions institucionals. 

3. Decrets a ratificar. 

a) Decret del president del Consell pel qual es designen els representants, titular i 

suplents, en el Consell rector de Salut Laboral i en el consell de direcció de 

l’Institut Balear de Seguretat i Salut Labora (IBASSAL) 

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

a) Decret de president pel qual es nomena representant en el Consell de Direcció de 

l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears. 

b) Decret de president del Consell de Mallorca pel qual es nomenen  membres de la 

Comissió Informativa General i de Comptes. 

c) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es designa un membre 

de la Comissió de Govern. 

d) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es disposa la suplència 

de la Presidència de dia 17 a dia 24 d’agost de 2018, ambdós inclosos. 

e) Decret de president pel qual es designen els representants del Consell Insular de 

Mallorca en el Concurs d’Avantprojectes per a la reordenació del contramoll Mollet 

del Port de Palma. 

f) Decret de president del Consell de Mallorca pel qual es designa un representant 

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

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

suplència de la Presidència el dia 1 d’agost de 2018. 

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

suplència de la Presidència el dia 7 de setembre de 2018. 

i) Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomena un 

alt càrrec. 



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

suplència de la Presidència el dia 17 al dia 21 de setembre de 2018, ambdós 

inclosos. 

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

Literària. 

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

Hípic. 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

7. Proposta d’acord per a la declaració de la modificació de l’expedient de BIC, amb 

categoria de monument, de Son Bunyola en el terme municipal de Banyalbufar (exp. 

615/17). 

8. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. núm. FS-070/18 

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 Bàdminton. 

9. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. núm. FS-071/18 

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 d’Esports Adaptats de les Illes Balears. 

10. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. núm. FS-072/18 

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 Rugbi. 

11. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. núm. FS-073/18 

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 Triatló de les Illes Balears. 

12. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. núm. FS-074/18 

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 Golf. 

13. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. núm. FS-075/18 

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 Natació. 

14. Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa de 40.000.00 a favor 

de la fundació Teatre del Mar i autorització per vinculació de les factures girades per 

Produccions del mar Management, SL. 

15. Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa de 50.000,00 a favor 

de l’Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor. 

 



DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

16. Donar compte de la conclusió de les tasques de la Comissió Especial sobre la 

Diada de Mallorca. 

17. Proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del Departament 

de Participació Ciutadana i Presidència. any 2018. 8.584,30 €. relació: f/2018/664. 

factures 2016 i 2017. 

 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

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

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

07/2018) i suplement de crèdit (SUP04/2018). 

19. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 33/2018 de modificació de crèdits, per 

transferència de crèdits (TR12/2018), en el pressupost propi de la Corporació per a 

l’exercici 2018. 

20. Donar compte de l’informe d’Intervenció 2T/2018 de compliment de les 

obligacions trimestrals corresponents al segon trimestre de 2018, de subministrament 

d’informació de la Llei 2/2012 LOEPFS, desenvolupada per l’Ordre HAP/2105/2012. 

21. Proposta d’aprovació del Compte General del Consell de Mallorca corresponent a 

l’exercici de 2017. 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

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

Departament de Territori i Infraestructures (Servei d’ITV). Exp. 2018REC55.06. 

(2.263,89 €). 

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

Departament de Territori i Infraestructures (Servei d’ITV). Exp. 2018REC55.09. 

(248,05 €). 

24. Aprovació inicial del Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de l’Illa de 

Mallorca (PDSRNPMA). 

25. Suspensió de llicències i autoritzacions amb relació al Pla Director Sectorial de 

Residus No Perillosos de l’Illa de Mallorca (PDSRNPMA). 

26. Proposta d’aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2017 de l’Agència de 

defensa del territori de Mallorca. 

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

Sencelles en el Consell Insular de Mallorca. Agència de defensa del territori de 

Mallorca. 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 



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

l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (Exp. REC 10/18). (110.027,46 €). 

29. Proposta d’acord de modificació de l’acord del Ple de 26 de juliol de 2018 en el 

qual s’aprova la resolució de l’extinció dels convenis de col·laboració entre l’IMAS i 

l’Ajuntament de Manacor i l’IBISEC per finançar i executar les obres de construcció 

d’un edifici al carrer Lepant de Manacor. 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

30. Proposta de rectificació d’errors materials segons l’art. 109 de la llei 39/2015 

d’acord amb l’aprovació del Ple en sessió de dia 26 de juliol de 2018 del 

reconeixement extrajudicial de crèdits del Departament de Medi Ambient. 

 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

31. Proposta del Departament de Desenvolupament Local de pèrdua del dret i 

d’anul·lació de la diferència entre l’import adjudicat i les obligacions reconegudes de 

la subvenció nominativa de l’exercici de 2017 a l’Associació Mallorca Rural. 

32. Modificació del finançament de l’actuació assignada a l’Ajuntament de Lloseta 

per dur a terme actuacions d’estalvi i d’eficiències energètica de l’article 26 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’adquisició de vehicles 

100% elèctrics per a la prestació de serveis de l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril. 

33. Proposta d’acord de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca 

per elevar al Ple del Consell de Mallorca l’aprovació del reconeixement extrajudicial 

de crèdits corresponent a la indemnització substitutòria relativa als subministraments i 

serveis de l’any 2015, 2016 i 2017 (Relacions F/2018/1, F/2018/2, F/2018/3, 

F/2018/4, F/2018/5, F/2018/9 i F/2018/10) (2017.REC01.01) (110.804,83 €). 

 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

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

corresponents als exercicis 2015, 2016 i 2017 del Departament de Modernització i 

Funció Pública. (145.538,37 €). 

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

Serveis Generals del Departament de Modernització i Funció Pública. (8.782,59 €). 

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

corresponent a despeses dels exercicis 2016 i 2017 del Departament de Modernització 

i Funció Pública (Direcció Insular de Modernització i Innovació). (18.392,25 €). 

 

II) DESPATX EXTRAORDINARI 
 

III) PART DE CONTROL 



37. Donar compte escrits de nomenaments presentats pel Grup Ciudadanos-Partido de 

la Ciudadanía. 

 

PREGUNTES 
 

38. Pregunta  que formula la Sra. Catalina Serra Garcías a la Sra. Mercedes Garrido 

(nombramiento Delegado protección de datos) 

 

39. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny al Sr. Joan Font Massot 

(mancances col·lectiu Bombers). 

 

40. Pregunta que formula el Sr. Antoni Amengual Perelló a la Sra. Mercedes Garrido 

Rodríguez (Comissió Pla Mobilitat i Infraestructures illa Mallorca). 

 

41. Pregunta que formula la Sr. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida Puigserver 

Servera (pagament ajudes persones majors) 

 

42. Pregunta que formula el Sr. Mauricio Rovira de Alós a la Sra. Mercedes Garrido 

Rodríguez (actuacions carretera Far de Formentor) 

 

43. Pregunta que formula el Sr. Mauricio Rovira de Alós a la Sra. Mercedes Garrido 

Rodríguez (projecte del tram 1 de la Via connectora) 

 

44. Pregunta que formula la Sra. Catalina Soler Torres a la Sra. Sandra Espeja 

Almajano (inversions al camí del Castell d’Alaró) 

 

45. Pregunta que formula la Sra. Catalina Soler Torres a la Sra. Sandra Espeja 

Almajano (reparació Camí del Castell d’Alaró) 

 

46. Pregunta que formula la Sra. Esperanza Català Ribó al Sr. Francesc Miralles 

Mascaró (Jaciment de la Necrópolis de Son Real) 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC 
 

47. Moción que presenta el Grupo Político Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía al 

Consell de Mallorca relativa a la seguridad del arbolado en una parcela del barrio de 

La Bonanova de Palma. 

 

48. Moció que presenta El Pi- Proposta per les Illes Balears del Consell Insular de 

Mallorca per a l’aprovació de mesures urgents de manteniment i Inversions per a 

l’Hipòdrom de Manacor. 

 

49. Moció que presenta El Pi- Proposta per les Illes Balears del Consell Insular de 

Mallorca per a la creació del Consorci de gestió de la Finca de Son Real. 

 

50. Moció que presenta el Grup Popular del CIM envers l’evacuació de pluvials a la 

carretera MA-2100 al seu tram urbà dins el nucli d’Alaró. 



 

51. Moció que presenta el Grup Popular del CIM envers la compra immoble per a 

ubicar-hi el centre de primera acollida Tramuntana. 

 

52. Moció que presenta el Grup Popular del CIM envers la situació de les 

infraestructures de tractament d’aigües residuals i la seva incidència en la promoció 

turística. 

 

 

INTERPEL·LACIONS 
 

53. Interpel·lació que presenta la Sra. Catalina Serra Garcías a la Sra. Mercedes 

Garrido  relativa “Balance del corte del tráfico para acceder al faro de Formentor y del 

servicio de lanzadera alternativo entre el Port de Pollença y la Península de 

Formentor. 

 

54. Interpel·lació que presenta el Sr. Antoni Pastor Cabrer a la Sra. Sandra Espeja 

Almajano relativa a “Fiances per a garantir el tractament de residus procedents de 

construccions i demolicions”. 

 

55. Interpel·lació que presenta el Sr. Jeroni Salom Munar al Sr. Joan Font Massot 

relativa a “Obres del Pla d’Inversions Sostenibles 2016-2017 al municipi d’Alaró”. 

 

PRECS  
 

Palma, 10 de setembre de 2018 

El president  

 

 

Miquel Ensenyat Riutort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


