Ple secretaria CIM
Javier De Juan Martín
Conseller de Presidència
06/06/2022

SIGNAT PER

Expedient 863665K

NIF: S0711002F

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Expedient 863665K: Ple ordinari de dia 9 de juny de 2022
Us convoc a la sessió ordinària del Ple.

Catalina Cladera Crespí
Presidenta del Consell de Mallorca
06/06/2022

SIGNAT PER

Núm.: 08/2022
Caràcter: ordinari
Data: 9 de juny de 2022
Hora: 9.30 h.
Lloc: Sala de Plens del Consell de Mallorca
ORDRE DEL DIA:
I) PART RESOLUTIVA
PRESIDÈNCIA
1. Aprovació acta anterior (12/05/2022)
2. Declaracions institucionals.
3. Presa de coneixement de les mesures organitzatives adoptades per la Presidència:
a) Expedient 856734J: Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual
es determina el règim de dedicació del conseller del Grup Mixt.
b) Expedient 856448M: Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca de
modificació del Decret de 26 de gener de 2021 pel qual es determina l’organització
del Consell Insular de Mallorca.
c)

Expedient 857590Y: Delegació de les funcions de la Secretaria de l’Institut de
l’Esport Hípic de Mallorca.

d) Expedient 862345C: Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual
es designa el representant, titular i suplent, del Consell Insular de Mallorca a
l’Associació GALP MALLORCA.
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4. Expedient 834812M: Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa de
60.000,00 € a favor de la Institució Pública Antoni M. Alcover per a l’any 2022.
5. Expedient 834754F: Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa de
30.000,00 € a favor del Gremi de Llibreters de Mallorca per a l’any 2022 per dur a terme la
XXXIII Setmana del Llibre en Català.
6. Expedient 827787E: Concessió de la subvenció nominativa de 2022, de 30.000,00 €, a
favor de l’Obra Cultural Balear.
DEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
7. Expedient 846516R: Acord de Ple del Consell de Mallorca relatiu al nomenament de
representants del Consell Insular de Mallorca a diversos òrgans col·legiats o entitats en
matèria de Medi Ambient.
8. Expedient 861796P: Proposta d’acord de declaració d’interès general les obres públiques
de construcció de les plantes de compostatge de FORM a Calvià, Marratxí, Felanitx i Sta.
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Margalida, per tal de poder executar les obres d’infraestructures de gestió i tractament de
residus de l’illa de Mallorca.
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA
9. Expedient 755415N: Proposta d’aprovació definitiva del Reglament __/____ intern de
funcionament del Consell de Persones Majors de l’illa de Mallorca.

Catalina Cladera Crespí
Presidenta del Consell de Mallorca
06/06/2022
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10. Expedient 765308D: Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança
reguladora de l’Administració electrònica del Consell de Mallorca i dels organismes que en
depenen.
DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
11. Expedient 858914M: Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 18 de modificació de
crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2022, per crèdit
extraordinari (CE05/2022) i suplement de crèdit (SUP06/2022).
12. Expedient 863313X: Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 19 de modificació de
crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2022, per crèdit extraordinari
(CE06/2022).
13. Expedient 861954J: Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 2 de modificació de
crèdits en el pressupost de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca de l’exercici 2022
per crèdit extraordinari (CE01/2022).
14. Expedient 856527X: Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 2 de modificació de
crèdits en el pressupost del Consorci Serra de Tramuntana de l’exercici 2022, per crèdit
extraordinari (CE01/2022) i suplement de crèdit (SUP01/2022).
15. Expedient 818053K: Modificació de l’article 5 de l’Ordenança de la taxa pels serveis de
selecció de personal a l’àmbit del consell de Mallorca i dels seus organismes autònoms.
16. Expedient 857782P: Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de
crèdit del Consell de Mallorca i de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials corresponent a
factures de béns i serveis de l’exercici 2021 o anteriors (ref. REC conjunt 5/2022).
DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS
17. Expedient 810028P: Proposta d’acord d’aprovació definitiva del projecte d’Ordenança
reguladora de l’ajuda econòmica d’urgència social de suport als processos d’inserció social
de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
18. Expedient 833645Q: Proposta d’acord de la Presidència de l’IMAS d’aprovació pel Ple del
Consell de Mallorca de la modificació de la Relació de Llocs de Feina (expedient
administratiu núm. 1/2002) de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
19. Expedient 854553E: Proposta d’acord de la Presidència de l’IMAS al Ple del Consell de
Mallorca d’aprovació de modificació de la plantilla del personal de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials per a l’any 2022 mitjançant l’expedient administratiu núm. 2/2022.
20. Expedient 841215E: Proposta d’acord de la presidenta de l’IMAS de correcció d’errades
de l’acord de Ple del Consell de Mallorca de data 12 de maig de 2022 de modificació de la
Relació de Llocs de Feina de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (expedient administratiu
núm. 2/2022), per a la creació dels llocs de feina de la Residència Son Caulelles – Marratxí.
DEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES
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21. Expedient 754621K: Proposta d’acord de Ple relatiu a l’expedient sancionador en
matèria de carreteres núm. ES 62/2021 incoat a l’entitat Malla, SA.
22. Expedient 745115H: Proposta d’acord de Ple relatiu a l’expedient sancionador en
matèria de carreteres núm. ES 64/2021 incoat a l’entitat Malla, SA.
23. Expedient 754633C: Proposta d’acord de Ple relatiu a l’expedient sancionador en
matèria de carreteres núm. ES 65/2021 incoat a l’entitat Malla, SA.
24. Expedient 756421K: Proposta d’acord de Ple relatiu a l’expedient sancionador en
matèria de carreteres núm. ES 67/2021 incoat a l’entitat Malla, SA.
Catalina Cladera Crespí
Presidenta del Consell de Mallorca
06/06/2022
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25. Expedient 761814A: Proposta d’acord de Ple relatiu a l’expedient sancionador en
matèria de carreteres núm. ES 75/2021 incoat a l’entitat Malla, SA.
26. Expedient 754651C: Proposta d’acord de Ple relatiu a l’expedient sancionador en
matèria de carreteres núm. ES 82/2021 incoat a l’entitat Malla, SA.
27. Expedient 777491Z: Proposta d’acord de Ple relatiu a l’expedient sancionador en
matèria de carreteres núm. ES 100/2021, incoat a l’entitat Malla, SA.
28. Expedient 769317X: Proposta d’acord de Ple relatiu a l’expedient sancionador en
matèria de carreteres núm. ES 102/2021 incoat a l’entitat Malla, SA.
29. Expedient 769471K: Proposta d’acord de Ple relatiu a l’expedient sancionador en
matèria de carreteres núm. ES 103/2021 incoat a l’entitat Malla, SA.
30. Expedient 769474P: Proposta d’acord de Ple relatiu a l’expedient sancionador en
matèria de carreteres núm. ES 104/2021 incoat a l’entitat Malla, SA.
DEPARTAMENT DE TRANSICIÓ, TURISME I ESPORTS
31. Expedient 827408D: Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa de
3.000,00 € a favor de la Federació Balear de Caça per desenvolupar el programa l’Esport
Escolar Federat a Mallorca.
32. Expedient 827546W: Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa de
23.782,26 € a favor de la Federació Balear de Rugbi per desenvolupar el programa l’Esport
Escolar Federat a Mallorca.
33. Expedient 827563T: Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa de
13.281,93 € a favor de la Federació Balear de Ball Esportiu per desenvolupar el programa
l’Esport Escolar Federat a Mallorca.
34. Expedient 827588D: Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa de
55.638,31 € a favor de la Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears per desenvolupar
el programa l’Esport Escolar Federat a Mallorca.
II) DESPATX EXTRAORDINARI
III) PART DE CONTROL
35. Decrets i resolucions per donar-ne compte:
a) Relació de decrets i resolucions electrònics des del número 9196 a 12237 de 2022.
b) Expedient 858775T: Resolucions de modificacions pressupostàries de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials de l’any 2020.
c)

Expedient 858822J: Resolucions de modificacions pressupostàries de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials de l’any 2021.
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36. Expedient 858764D: Donar compte de l’expedient d’Intervenció núm. 1//2022 de
compliment de les obligacions trimestrals, corresponents al primer trimestre de 2022, de
subministrament d’informació de la Llei 2/20212 LOEPSF, desenvolupada per l’Ordre
HAP/2105/2012.
37. Expedient 855472F: Donar compte del Pla anual de control financer de l’exercici 2022
del Consell Insular de Mallorca, organismes autònoms i entitats dependents.
PREGUNTES Expedient 860497K: Preguntes Ple 09-06-2022

Catalina Cladera Crespí
Presidenta del Consell de Mallorca
06/06/2022
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38. Pregunta que formula la Sra. Beatriz Camiña Pinós a la presidenta del Consell de
Mallorca, Sra. Catalina Cladera, sobre quin opinió li mereix la notícia apareguda en premsa
en què es constata que la institució que presideix acumula 6 anys de retard en la
catalogació de les platges de Mallorca.
39. Pregunta que formula el Sr. Antonio G. Gili Millán a la consellera Sra. Isabel Maria
Busquets sobre des de quan forma part de les atribucions de la Vicepresidència del Consell
de Mallorca compartir públicament “la visió de país” de qui és un delinqüent condemnat
pel Tribunal Suprem a 13 anys de presó per sedició i malversació.
40. Pregunta que formula el Sr. Pedro Bestard Martínez a la consellera Sra. Isabel Maria
Busquets sobre si el seu Departament ha reclamant algun tipus d’actuació al Bisbat de
Mallorca davant l’estat prolongat de ruïna de l’ermita de Son Orlandis a Andratx.
41. Pregunta que formula el Sr. Pere Soler Cladera a la consellera Sra. Sofía Alonso sobre
quin grau d’implicació té l’IMAS respecte al punt 3 (salut mental) i punt 3.3.2 (suïcidi infantil,
adolescent i juvenil) del document “Diagnòstic participatiu sobre el benestar d’infants i
adolescents a Mallorca”, relatiu a les últimes dades sobre temptatives de suïcidi en
adolescents i increment d’infants i adolescents amb quadres depressius i d’ansietat.
42. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny al conseller Sr. Iván Sevillano sobre
en quin punt es troba el projecte de construcció de la rotonda entre les carreteres Ma-15D,
Ma-50123 i Ma-3012 al nucli de Son Ferriol (Palma).
43. Pregunta que formula el Sr. Oswaldo Cifre Bordoy al conseller Sr. Iván Sevillano sobre si
el seu departament té alguna iniciativa prevista per evitar els embossos que es generen
habitualment a la Ma-13 entre els punts quilomètrics 7 i 8 per mor de la reducció en el
nombre de carrils en aquest tram.
44. Pregunta que formula el Sr. Llorenç Galmés Verger a la presidenta del Consell de
Mallorca, Sra. Catalina Cladera, sobre quina valoració fa que hi hagi batles que demanin la
suspensió temporal del cànon de residus.
45. Pregunta que formula el Sr. Llorenç Galmés Verger a la presidenta del Consell de
Mallorca, Sra. Catalina Cladera, sobre quina valoració fa de la protecció i conservació del
medi ambient de determinades zones costaneres de Mallorca.
46. Pregunta que formula el Sr. Mauricio Rovira de Alós a la consellera Sra. Maria Antònia
Garcias sobre quines previsions té el seu departament d’aprovació de la catalogació
obligatòria de platges que ordena la Llei de costes i el seu Reglament general, per donar
compliment al deure legal.
47. Pregunta que formula la Sra. Antònia Roca Bellinfante a la consellera Sra. Isabel Maria
Busquets sobre quina valoració fa el departament de Cultura, Patrimoni i Política
Lingüística de la modificació de la Llei d’arxius i documents.
MOCIONS
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48. Expedient 863254P: Moció que presenta el Grup Vox Mallorca relativa al suport
institucional del Consell de Mallorca al sistema de monarquia parlamentària a Espanya.
49. Expedient 863256R: Moció que present el Grup Vox Mallorca relativa a la definitiva
homologació de les rutes GR® que discorren pel territori de Mallorca.
50. Expedient 863259X: Moció que presenta el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
al Ple del Consell de Mallorca relativa a espais d’estacionament i serveis per a vehicles
habitatge (autocaravanes).

Catalina Cladera Crespí
Presidenta del Consell de Mallorca
06/06/2022
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51. Expedient 863358J: Moció que presenta el Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears per
implantar protocols de prevenció i intervenció de l’assetjament entre iguals en l’àmbit
esportiu.
52. Expedient 863478A: Moció que presenta el Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears per
la no afecció al transport aeri i marítim de les Illes Balears de la taxa verda o impost al
querosè.
53. Expedient 863637X: Moció que presenta el Grup Popular per millorar la seguretat
ciutadana a Mallorca.
54. Expedient 863638Y: Moció que presenta el Grup Popular per a la redacció i execució del
projecte per a la construcció d’un carril bici de la carretera de Sineu a Porreres.
55. Expedient 863768D: Moció que presenta el Grup Popular per a la producció de
productes de proximitat (km 0) en el refugi de Raixa.
56. Expedient 863785C: Moció que presenta el Grup Mixt per a la convocatòria d’ajudes per
a la millora de l’accessibilitat.
57. Expedient 863847N: Moció que presenta el Grup Mixt per a la convocatòria de la
Comissió de Transparència i aprovació del procediment de publicació de les despeses de
publicitat.
58. Expedient 863862J: Moció que presenta el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía al
Ple del Consell de Mallorca relativa a l’obertura dels refugis del Consell per acollir
campaments d’estiu dirigits a menors de l’illa.
59. Expedient 863898J: Moció conjunta del Grup Socialista i del Grup Més per Mallorca
d’adhesió a la iniciativa de l’Oficina del Parlament Europeu a Espanya “On són elles?”
60. Expedient 864235C: Moció que presenta el Grup Unides Podem a favor de la reparació i
reutilització dins d’una economia circular enfront de l’obsolescència programada.
INTERPEL·LACIONS Expedient 859657T: Interpel·lacions Ple 09-06-2022
61. Interpel·lació que formula el Sr. Pedro Bestard Martínez a la presidenta del Consell de
Mallorca, Sra. Catalina Cladera, sobre “Correllengua 2022”.
62. Interpel·lació que formula el Sr. Llorenç Galmés Verger a la presidenta del Consell de
Mallorca, Sra. Catalina Cladera, sobre el món del trot.
63. Interpel·lació que formula la Sra. Maria Cristina Macías Jaume al conseller Sr. Iván
Sevillano sobre retencions carretera Andratx-Palma (Ma-1).
64. Interpel·lació que formula el Sr. Pere Soler Cladera a la consellera Sra. Maria Antònia
Garcias sobre integració del “Pla de Vies Ciclistes per a l’illa de Mallorca” en el PTM.
PRECS
La presidenta
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