CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL
INSULAR DE MALLORCA

CONSELL

Us convoc a la reunió ordinària del Ple.
Data: 14 de novembre de 2019
Caràcter: ordinària
Hora: 9.30 hores
Lloc: sala de plens
ORDRE DEL DIA:
I) PART RESOLUTIVA
PRESIDÈNCIA
1. Aprovació d’actes anteriors (19-09-2019, 10-10-2019 i 31-10-2019 ext.).
2. Declaracions institucionals.
3. Presa de coneixement de les mesures organitzatives adoptades per la Presidència:
a) Decret de la presidenta pel qual es proposa el representant del Consell Insular
de Mallorca en el Consell Escolar de les Illes Balears
b) Decret de la Presidència pel qual es nomenen els representants del Consell
Insular de Mallorca en la Junta Rectora del Consorci Universitari Centre
Associat a la UNED de les Illes Balears.
c) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomena un alt
càrrec
d) Decret d’ordenació directa d’execució de mesures per fer front a l’estat de
greu perill per les persones, a l’edifici Es Sindicat i declaració de tramitació
d’emergència d’obres i mesures necessàries.
e) Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es delega
l’assistència a la reunió del Consell de Capitalitat de dia 28 d’octubre de 2019.
f) Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es disposa la
suplència de la Presidència els dies 4 i 5 de novembre de 2019.
4. Decrets a ratificar:
a) Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es designen
els representants en el Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears
b) Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es ratifiquen
els representants del Consell Insular de Mallorca a l’Assemblea Balear de
l’Esport.
c) Decret de la presidenta del Consell de Mallorca de nomenament dels
representants del Consell de Mallorca a la Junta Rectora del Consorci Serra de
tramuntana Patrimoni Mundial.
d) Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es designa la
persona representant, titular i suplent, en la Comissió Interinsular Assessora de
Comerç.

e) Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es designa el
vocal suplent representant del Institut d’Afers Socials a la Comissió
Interinsular de protecció de persones menors d’edat.
5. El Grup Socialista al Consell de Mallorca comunica la substitució en els
nomenament del consellers i les conselleres del Grup a la Comissió de Patrimoni
Històric.
6. Proposta de designació de representants en el Consell de Formació Professional de
les Illes Balears.
7. Proposta de nomenament de representants del Consell Insular de Mallorca en la
Comissió Mixta en matèria de Patrimoni Històric entre el Consell Insular de Mallorca
i el Bisbat de Mallorca.
8. Proposta de designació de la persona representant del Consell Insular de Mallorca
en el Consell Rector de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears.
9. Proposta de nomenament de representant del Consell Insular de Mallorca a la
Comissió de Toponímia de les Illes Balears.
10. Proposta de nomenament de representants del Consell en el Consell Assessor de
l’entitat pública empresarial Institut d’Estudis Baleàrics.
11. Proposta de nomenament del representant del Consell Insular de Mallorca en el
Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les
Illes Balears (FESMAE-IB).
12. Proposta de nomenament de representants en el Fundació Universitat–Estudi
General Lul·lià.
13. Proposta de nomenament de representant del Consell Insular de Mallorca en la
Junta Interinsular de Patrimoni Històric.
* 14. Proposta de nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca en
la Comissió General de Consells Insulars de composició paritària Parlament-consells
insulars.
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
15. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la
Direcció Insular de Política Lingüística del Departament de Cultura, Patrimoni i
Política Lingüística (anteriorment del Departament de Participació Ciutadana i
Presidència). Any 2019. 617,41 €. Relació F/2019/813. Factures 2019.
16. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la
Direcció Insular de Política Lingüística del Departament de Cultura, Patrimoni i
Política Lingüística (anteriorment del Departament de Participació Ciutadana i
Presidència). Any 2019. 498,23 €. Relació F/2019/890. Factures 2019.
17. Proposta d’acord de modificació de determinades clàusules de la concessió de
subvenció nominativa a favor de l’Ajuntament de Palma per dur a terme el projecte
bàsic i d’execució de consolidació estructural del segon recinte defensiu, reposició del
llenç ruïnós del bastió de ponent i estudi de la pavimentació del fossat interior del
castell de Bellver.
18. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient REC 178.3/19 per import de 4.320,78
€ de reconeixement extrajudicial de crèdits del Consorci Museu Marítim de Mallorca.

19. Proposta relativa al cessament i nomenament de membres, titulars i suplents, del
Consell Escolar de Mallorca (CEM).
20. Proposta de concessió d’una subvenció nominativa de 25.000,00 € a favor del
Gremi de Llibreters de Mallorca per l’any 2019.
DEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
21. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del
Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient de l’exercici 2019 en relació als refugis
del Consell de Mallorca per import de 85.949,38€
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA
22. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del
Departament de Presidència. Any 2019. 14.902,58 €. Relacions F/2019/231,
F/2019/522, F/2019/528, F/2019/530, F/2019/533, F/2019/535, F/2019/536,
F/2019/537, F/2019/538 i F/20197540, factures 2016, 2017, 2018 i 2019.
DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
23. Proposta d’acord sobre el recurs de reposició que ha interposat el Sindicat de
Treballadors i Treballadores STEI INTERSINDICAL contra el requisit de titulació
del lloc de treball 01200 de la modificació de l’RLT del Consell Insular de Mallorca,
acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, 9 de maig de 2019 (BOIB núm. 67 de
18 de maig de 2019).
24. Acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del Departament
d’Hisenda i Funció Pública corresponent a les factures de la relació F/2019/383 de la
Direcció Insular d’Emergències per béns subministrats i serveis prestats durant
l’exercici 2019. (42.346,46 €).
25. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de
Serveis Generals Centrals del Departament d’Hisenda i Funció Pública. (14.367,78 €).
26. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de
Serveis Generals Centrals del Departament d’Hisenda i Funció Pública. (2.402,12 €).
27. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits
corresponents a l’exercici 2018 del Departament d’Hisenda i Funció Pública.
(3.079,83 €).
28. Acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del Departament
d’Hisenda i Funció Pública corresponent a les factures de la relació F/2019/428 de la
Direcció Insular d’Emergències per béns subministrats i serveis prestats durant
l’exercici 2019. (34.321,10 €)
DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS
29. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient administratiu núm. 3/2018 de
modificació de la Relació de Llocs de Feina de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
30. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient REC 28/19, 44/19, 51/19 i 63/19, per
import total de 171.337,26 € de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials.
31. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient Rec 53/19 per import de 16.599,99 €
de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials .

32. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient per import de 35.937,99 € de
reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, REC
54/19.
DEPARTAMENT DE TERRITORI
33. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del
Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per despesa de l’exercici 2019 i
d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació econòmica corresponent
REC 02-2019, import: 5.020,90 €.
DEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES
34. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del
Departament de Mobilitat i Infraestructures (Servei d’ITV) per import de 3.085,55 €
35. Proposta d’acord per a l’aprovació dels reconeixements extrajudicials de crèdits
del Departament de Mobilitat i Infraestructures 2019REC55.05 (445.411,76 €).
36. Proposta de rectificació d’errades a l’aprovació provisional de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis d’Inspecció Tècnica de Vehicles
que presta el Consell de Mallorca.
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT
LOCAL
37. Subvenció de concessió directa a l’Ajuntament de Palma per a actuacions
d’inversió (exercici 2019).
38. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la
Direcció Insular de Desenvolupament Local i Caça i del Departament de Promoció
Econòmica i Desenvolupament Local per un import total 17.273,07 €.
39. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la
Direcció Insular de Participació i Joventut del Departament Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local 2019 per import de 558,68 €.
DEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS
40. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la
Direcció Insular d’esports del Departament de Turisme i Esports 2019 per un import
total de 53.349,63 €.
II) DESPATX EXTRAORDINARI
III) PART DE CONTROL
41. Decrets i resolucions per donar-ne compte.
a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària.
PREGUNTES
42. Pregunta que formula el Sr. Antonio Gaspar Gili Millán a la presidenta del
Consell de Mallorca sobre la resolució del Parlament Europeu relativa a la
importància de la memòria històrica europea per al futur d’Europa.
43. Pregunta que formula la Sra. Maria Cristina Macias Jaume al conseller Sr. Javier
de Juan Martín sobre ajudes per impulsar i afavorir accions que fomentin les
polítiques de natalitat.

44. Pregunta que formula la Sra. Margalida Roig Catany a la consellera Sra. Maria
Teresa Suárez Genovard sobre el fet que els Gegants del Consell de Mallorca no
participaren en la Colcada del Carro Triomfal de la Beata 2019 com cada any.
45. Pregunta que formula la Sra. Beatriz Camiña Pinós al conseller Sr. Iván Sevillano
Miguel sobre la data d’execució del projecte de construcció de la rotonda de Camp de
Mar.
46. Pregunta que formula el Sr. Antoni Amengual Perelló al conseller Sr. Iván
Sevillano Miguel sobre les gestions realitzades en el Pla d’Aparcaments Dissuasius de
Mallorca anunciat a l’Assemblea de Batles de dia 24-09-2019 i sobre la previsió de la
convocatòria de la “Comissió encarregada de fixar les línies mestres del futur Pla de
Mobilitat i Infraestructures de l’illa de Mallorca” iniciada la passada legislatura.
47. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny a la consellera Sra. Aurora
Ribot Lacosta sobre quines accions pretén dur a terme el seu departament una vegada
aprovada la declaració d’emergència climàtica.
48. Pregunta que formula la Sra. Antònia Roca Bellinfante a la consellera Sra. Isabel
Maria Busquets Hidalgo relativa a la informació que té el Consell de Mallorca sobre
les modificacions i l’estat actual de les obres del Teatre Principal d’Inca.
49. Pregunta que formula la Sra. Raquel Sánchez Collados al conseller Sr. Andreu
Serra Martínez sobre l’estat del traspàs de competències d’Ordenació Turística al
Consell de Mallorca.
50. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover al conseller Sr. Javier de Juan
Martín sobre els tràmits per a la concessió d’ajudes de l’IMAS a la població afectada
per les inundacions del Llevant de Mallorca dia 9 d’octubre de 2018.
51. Pregunta que formula la Sra. Antònia Roca Bellinfante a la consellera Sra. Maria
Antònia Garcias Roig sobre el concurs del servei d’autocars que tenia el Consorci
Serra de Tramuntana per als centres escolars que realitzaven sortides i excursions a la
serra de Tramuntana.
MOCIONS
52. Moció que presenta el grup Vox-Mallorca de reprovació a la consellera Sra. Isabel
Maria Busquets Hidalgo, vicepresidenta 1a del Consell de Mallorca.
53. Moció que presenta el grup Vox-Mallorca per uns senyals de trànsit bilingües a
Mallorca.
54. Moció que presenta el grup El Pi–Proposta per les Illes Balears del Consell Insular
de Mallorca per instar la revocació del nomenament de la directora adjunta del Teatre
Principal.
55. Moció que presenta el grup El Pi–Proposta per les Illes Balears del Consell Insular
de Mallorca per a fixar un criteris objectius d’assignació del fons de l’impost sobre
estades turístiques i canviar el paper de la comissió d’impuls del turisme sostenible.
56. Moció que presenta el grup Ciudadanos–Partido de la ciutadania davant el Ple del
Consell de Mallorca relativa al seguiment i transparència del compliment dels acords
plenaris.
57. Moció que presenta el grup Ciudadanos–Partido de la ciutadania davant el Ple del
Consell de Mallorca per a la substitució de la planta de llots de Calvià per una nova
planta de compostatge en compliment del PDSRNMP

58. Moció que presenta el grup Partit Popular davant el Ple del Consell de Mallorca
per a la incorporació de quatre línies a la nova planta d’ITV de Calvià i l’assumpció
del seu cost a càrrec del Consell de Mallorca i la posada en funcionament de dues
línies mòbils.
59. Moció que presenta el grup Partit Popular davant el Ple del Consell de Mallorca
referent a l’asfalt de la carretera MA-10 Andratx-Estellencs.
60. Moció que presenta el grup Partit Popular davant el Ple del Consell de Mallorca
de suport a les forces i cossos de seguretat de l’Estat.
INTERPEL·LACIONS
61. Interpel·lació que formula el Sr. Antonio Gaspar Gili Millán al conseller Sr. Iván
Sevillano Miguel sobre procés de neteja de cunetes.
62. Interpel·lació que formula la Sra. Beatriz Camiña Pinós a la consellera Sra. Maria
Antònia Garcías Roig sobre l’informe Icomos.
63. Interpel·lació que formula la Sra. Isabel Febrer Gelabert al conseller Sr. Andreu
Serra Martínez sobre el pressupost de despeses, gestions, actuació i resultats de la Fira
World Travel Market de Londres en la que ha participat el Consell Insular de
Mallorca.
64. Interpel·lació que formula la Sra. Raquel Sánchez Collados al conseller Sr.
Andreu Serra Martínez sobre l’impost de turisme sostenible.
65. Interpel·lació que formula el Sr. Llorenç Galmés Verger a la consellera Sra. Maria
Antònia Garcias Roig sobre les marines seques.
PRECS
Palma, 11 de novembre de 2019
La presidenta

Catalina Cladera Crespí
* Aquest punt no ha estat dictaminat per la Comissió Informativa i, per tant, se n’ha de ratificar la inclusió en
l’ordre del dia.

