CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL
INSULAR DE MALLORCA

CONSELL

Us convoc a la reunió ordinària del Ple.
Data: 9 de maig de 2019
Caràcter: ordinària
Hora: 9.00 hores
Lloc: sala de plens
ORDRE DEL DIA:
I) PART RESOLUTIVA
PRESIDÈNCIA
1. Aprovació actes anteriors (11-04-2019 ext. i 11-04-2019).
2. Declaracions institucionals.
3. 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 17 d’abril de 2019.
b) Decret del president del Consell pel qual es determina el règim de dedicació
d’un conseller electe.
c) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomenen
membres de la Comissió Informativa General i de Comptes.
d) Decret del president del Consell pel qual es determina el règim de dedicació
d’una consellera.
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS
4. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports 2018 (168.861,08 €).
5. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la
Direcció Insular d’Esports del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports.
(112.649,00 €).
6. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. núm. FS-028/19
per al desenvolupament del programa “L’esport escolar federat” a Mallorca pel
període comprès entre el 31/10/2018 i el 30/10/2019 i d’aprovació del text del conveni
regulador. (Federació Balear de Piragüisme).
7. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. núm. FS-031/19
per al desenvolupament del programa “L’esport escolar federat” a Mallorca pel
període comprès entre el 31/10/2018 i el 30/10/2019 i d’aprovació del text del conveni
regulador. (Federació de Futbol de les Illes Balears).
8. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. núm. FS-032/19
per al desenvolupament del programa “L’esport escolar federat” a Mallorca pel
període comprès entre el 31/10/2018 i el 30/10/2019 i d’aprovació del text del conveni
regulador. (Federació de Pàdel de les Illes Balears).

9. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. núm. FS-036/19
per al desenvolupament del programa “L’esport escolar federat” a Mallorca pel
període comprès entre el 31/10/2018 i el 30/10/2019 i d’aprovació del text del conveni
regulador. (Federació de Patinatge de les Illes Balears).
10. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. núm. FS-036/19
per al desenvolupament del programa “L’esport escolar federat” a Mallorca pel
període comprès entre el 31/10/2018 i el 30/10/2019 i d’aprovació del text del conveni
regulador. (Federació Balear de Tir amb Arc).
11. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. núm. FS-037/19
per al desenvolupament del programa “L’esport escolar federat” a Mallorca pel
període comprès entre el 31/10/2018 i el 30/10/2019 i d’aprovació del text del conveni
regulador. (Federació Balear d’Handbol).
12. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. núm. FS-039/19
per al desenvolupament del programa “L’esport escolar federat” a Mallorca pel
període comprès entre el 31/10/2018 i el 30/10/2019 i d’aprovació del text del conveni
regulador. (Federació Balear de Petanca).
13. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. núm. FS-040/19
per al desenvolupament del programa “L’esport escolar federat” a Mallorca pel
període comprès entre el 31/10/2018 i el 30/10/2019 i d’aprovació del text del conveni
regulador. (Federació Balear de Billar).
14. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. núm. FS-042/19
per al desenvolupament del programa “L’esport escolar federat” a Mallorca pel
període comprès entre el 31/10/2018 i el 30/10/2019 i d’aprovació del text del conveni
regulador. (Federació Balear de Taekwondo).
15. Proposta d'acord per la concessió subvenció nominativa a la Fundació Santuari de
Lluc per realitzar obres per l’estabilització del 4t misteri de la ruta monumental dels
misteris del Santuari de Lluc.
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA
16. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del
Departament de Participació Ciutadana i Presidència. Any 2019. 17.311,88 €. Relació
F/2019/229. Factures 2019.
17. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la D.I.
de Comunicació del Departament de Participació Ciutadana i Presidència. Any 2019.
Import total 11.513,54 euros. Relacions F/2018/2625, F/2018/2856 i F/2018/2848.
* 18. Proposta d’acceptació de la renuncia del Grup Polític Més per Mallorca-PSM
Entesa-Iniciativa Verds a les assignacions econòmiques atorgades els anys 2018 i
2019 (fins dia 26 de maig) i de concessió de les esmentades assignacions a la Coalició
Més per Mallorca.
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA
19. Proposta de donar aplicació a l’article 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel
qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i fer els ajustos
pertinents en les previsions del pla econòmic financer derivats de la superació dels
límits de la regla de despesa.
20. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. BEP01/2019 de modificació de les
bases de les d’execució del pressupost del Consell de Mallorca 2019.

21. Donar compte de les liquidacions dels pressuposts 2018 del Consell de Mallorca i
Ens dependents.
22. Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària de la regla de la despesa i del límit del deute amb motiu de l’aprovació
de la liquidació del pressupost general del Consell de Mallorca de l’exercici 2018.
23. Donar compte de l’informe dels resultats obtinguts del control dels comptes
justificatius de bestretes de caixa fixa i dels pagaments a justificar de l’exercici 2018.
24. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 5 de modificació de crèdits en el
pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici 2019 per crèdit
extraordinari (CE02/2019).
25. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el
pressupost del Consorci Serra de Tramuntana de l’exercici 2019 per crèdit
extraordinari (CE01/2019).
26. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el
pressupost de l’Intitut de l’Esport Hípic de Mallorca de l’exercici 2019 per crèdit
extraordinari (CE01/2019).
27. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 1 de modificació de crèdits en el
pressupost del Consorci TIC Mallorca de l’exercici 2019 per crèdit extraordinari
(CE01/2019).
28. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 22 de modificació de crèdits, per
transferència de crèdits (TR09/2019), en el pressupost propi de la Corporació per a
l’exercici 2019.
29. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 23 de modificació de crèdits en el
pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2019, per crèdit extraordinari
(CE02/2019) i suplement de crèdit (SUP02/2019).
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
30. Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa a la Fundació Atlètic
Balears per a la realització d’obres d’integració de barrera acústica a la façana de
l’Estadi Balear a la Ma-20, Via de Cintura de Palma.
31. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del
Departament de Territori i Infraestructures. (18.294,66 €).
32. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del
Departament de Territori i Infraestructures. (249.651,74 €).
33. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del
Departament de Territori i Infraestructures. (633,05 €).
34. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del
Departament de Territori i Infraestructures (Servei d’ITV). (4.498,34 €).
35. Proposta d’acord d’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del
Consorci Serra de Tramuntana.
36. Aprovació definitiva del Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de
Mallorca (PDSRNPMA).
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS

37. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (Exp. REC 26/19) (73.860,60 €).
38. Proposta d’aprovació del projecte de Reglament 2/19 de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials, que té per objecte l’aprovació del nou Reglament pel qual s’estableix
el règim jurídic dels serveis d’acolliment residencial per a persones menors d’edat a
Mallorca i la derogació del Reglament pel qual s’estableix el règim jurídic dels
centres d’acolliment residencial de persones menors d’edat a Mallorca, aprovat pel
Ple del Consell de Mallorca de data 8 d’abril de 2010 (publicat al BOIB núm. 72, de
13 de maig de 2010).
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
39. Acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del Departament de
Desenvolupament Local corresponent a les factures de la relació F/2019/83 de la
Direcció Insular d’Emergències per béns subministrats i serveis prestats durant
l’exercici 2019. (61.534,22 €).
40. Modificació d'obres de la subvenció de 2017 de concessió directa a l’Ajuntament
de Palma per a actuacions d'inversió en virtut de la Llei de capitalitat.
DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA
41. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del
Departament de Modernització i Funció Pública (Direcció Insular de Funció Pública).
(32.698,49 €).
42. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits
corresponents als exercicis 2016, 2017 i 2018 del Departament de Modernització i
Funció Pública. (81.146,66 €).
43. Modificació de la plantilla del Consell Insular de Mallorca corresponent a l’any
2019.
44. Modificació de l’RLT del Consell Insular de Mallorca.
* 45. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit
corresponent a l’exercici 2018 del Departament de Modernització i Funció Pública
(50.041,73 €).
II) DESPATX EXTRAORDINARI
III) PART DE CONTROL
46. 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.
PREGUNTES
47. Pregunta que formula el Sr. Sebastià Sansó Bonet a la consellera Sra. Mercedes
Garrido sobre senyalització desviament de carretera de Manacor per accedir a Son
Ferriol.
48. Pregunta que formula el Sr. Sebastià Sansó Bonet a la consellera Sra. Mercedes
Garrido sobre reducció a un carril de la sortida de la rotonda de Can Blau en direcció
a Manacor.

49. Pregunta que formula el Sr. Sebastià Sansó Bonet a la consellera Sra. Mercedes
Garrido sobre el projecte de remodelació del camí d’es Secar de la Real.
50. Pregunta que formula la Sra. Catalina Soler Torres a la consellera Sra. Margalida
Puigserver sobre la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Felanitx per a la gestió
de l’hospici de Felanitx.
51. Pregunta que formula la Sra. Catalina Serra Garcias a la consellera Sra. María del
Carmen Palomino sobre el nomenament del delegat de Protecció de Dades.
52. Pregunta que formula la Sra. Catalina Serra Garcias a la consellera Sra. Sandra
Espeja sobre el Protocol General d’Intencions signat entre l’Ajuntament d’Andratx i
el Consell de Mallorca amb relació al Centre d’Interpretació del Parc Natural de sa
Dragonera.
MOCIONS
53. Moció que presenta el Grup Popular sobre inversions a Ca l’Ardiaca.
54. Moció que presenta el Grup Popular per a la instal·lació de bancs i plantació
d’arbres al nou passeig per a vianants de Son Ferriol a Son Llàtzer tant a la carretera
de Manacor com a la de Sineu.
55. Moció que presenta el Grup Ciudadanos per posar en marxa noves eines que
permetin a adolescents i joves identificar situacions de violència de gènere.
INTERPEL·LACIONS
56. Interpel·lació que formula el Sr. Mauricio Rovira de Alós a la consellera Sra.
Mercedes Garrido sobre la situació actual del conveni de carreteres amb el Ministeri
de Foment.
57. Interpel·lació que formula la Sra. Catalina Serra Garcias al conseller Sr. Jesús
Jurado sobre les subvencions pendents de pagament del Departament de Participació
Ciutadana i Presidència.
PRECS
Palma, 6 de maig de 2019
El president

Miquel Ensenyat Riutort

* Aquests punts no han estat dictaminats per la Comissió Informativa i, per tant, se n’ha de ratificar la
inclusió en l’ordre del dia.

