CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL INSULAR DE
MALLORCA
Us convoc a la reunió ordinària del Ple.
Data: 13 de febrer de 2020
Caràcter: ordinària
Hora: 9.30 hores
Lloc: sala de plens
ORDRE DEL DIA:
I) PART RESOLUTIVA
PRESIDÈNCIA
1. Aprovació actes anteriors (09-01-2020, 31-01-2020 ext. i 31-01-2020 ext.).
2. Declaracions institucionals.
3. Presa de coneixement de les mesures organitzatives adoptades per la Presidència:
a) Decret pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca
b) Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es disposa la
suplència de la Presidència del dia 21 al 23 de gener de 2020.
c) Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es designa la
representant en el Consell de Comunitats Balears assentades fora del territori balear.
d) Nomenament de la Presidència i la Vicepresidència de la Ponència Tècnica
d’Artesania.
4. Donar compte de l’escrit de Vox Mallorca mitjançant el qual informa de la substitució
temporal de la consellera Sra. Cristina Macias Jaume com a portaveu adjunta del grup Vox
Mallorca pel conseller Sr. Antonio Gaspar Gili Millán.
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
5. Proposta d’acord per aprovar la declaració com a Bé d’Interès Cultural de la col·lecció
d’obres El món d’Ubú de Joan Miró procedents del fons la Col·lecció Serra.
6. Proposta d’acord per aprovar la delimitació del jaciment arqueològic de sa Punta, al
polígon 4, parcel·la 876 en el terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar, exp. 3/2018.
7. Proposta d’acord per aprovar la declaració com a bé catalogat de l’antiga fàbrica de Can
Ribas.
* 8. Designació d’un vocal del Consell Insular de Mallorca en el Patronat de la Fundació
Robert Graves.
DEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
9. Proposta d’acord d’aprovació inicial de les tarifes per a la prestació patrimonial de caràcter
públic no tributari del servei de gestió dels residus no perillosos inclosos en el servei públic
insularitat de gestió de residus urbans de l’illa de Mallorca i de l’aprovació de la seva
Ordenança Reguladora.
10. Nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca a la Junta Rectora del
Parc Natural de sa Dragonera.
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

11. Proposta d’adjudicació de les assignacions econòmiques als grups polítics amb
representació al Consell de Mallorca per a l’any 2020.
DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
12. Acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del Departament d’Hisenda i
Funció Pública corresponent a les factures de la relació F/2019/993 de la Direcció Insular
d’Emergències per béns subministrats i serveis prestats durant l’exercici 2019 (52.405,77 €).
13. Acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del Departament d’Hisenda i
Funció Pública corresponent a les factures de la relació F/2019/732 de la Direcció Insular
d’Emergències per béns subministrats i serveis prestats durant l’exercici 2019 (113.213,88 €).
14. Acord de la Mesa General de Negociació Conjunta de personal funcionari i laboral del
Consell de Mallorca – IMAS, mitjançant el qual es proposa la modificació de l’acord del Ple
de 2 de maig de 2018.
15. Proposta de resolució del recurs interposat pel Sr. PGR contra l’acord del Ple del Consell
de Mallorca de data 10 de gener de 2019 de revisió d’ofici de l’expedient 2008/02.
DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS
16. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient REC 78/19 per import de 82.786,55 € de
reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
17. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient REC 36/19 per import de 17.997,34 € de
reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
18. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient REC 02/20 per import de 102.749,67 € de
reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
19. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient REC 05/20 per import de 16.330,36 € de
reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
DEPARTAMENT DE TERRITORI
20. Proposta d’aprovació del conveni de delegació de competències del municipi de Santa
Eugènia en el Consell Insular de Mallorca. Agència de defensa del territori de Mallorca.
21. Modificació del reglament d’organització i funcionament
d’assessorament, seguiment i gestió política del paisatge de Mallorca.

de

l’Observatori

DEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES
22. Proposta d’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
23. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la Direcció
Insular de Desenvolupament Local i Caça del Departament de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local per un total de 9.469,15 €.
DEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS
24. Proposta d’acord de declaració de la pèrdua del dret al cobrament parcial de la subvenció
nominativa concedida a la Federació Balear de Golf.
25. Proposta d’acord de declaració de la pèrdua del dret al cobrament parcial de la subvenció
nominativa concedida a la Federació Balear de Motociclisme.
26. Proposta de concessió d’una subvenció nominativa a la Federació Balear de Trot per al
foment de l’esport hípic a Mallorca consistent en l’organització i desenvolupament de les
curses de cavalls als hipòdroms de Son Pardo i municipal de Manacor, pel període comprès
entre l’1 d’octubre de 2019 a 30 de setembre de 2020, i d’aprovació del text del conveni
regulador.

II) DESPATX EXTRAORDINARI
III) PART DE CONTROL
27. Proposta conjunta dels grups Partit Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i El PiProposta per les Illes de creació d’una comissió d’investigació per aclarir les actuacions dels
responsables de l’IMAS amb relació a tres agressions sexuals a una menor tutelada i amb
relació als suposats casos de prostitució de menors tutelats.
28. Decrets i resolucions per donar-ne compte.
a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària.
PREGUNTES
29. Pregunta que formula la Sra. Beatriz Camiña Pinós a la presidenta, Sra. Catalina Cladera
Crespí, amb relació a les mesures adoptades per evitar casos de prostitució i drogues entre els
menors tutelats pel Consell de Mallorca.
30. Pregunta que formula el Sr. Osvaldo Cifre Bordoy al conseller Sr. Iván Sevillano Miguel
amb relació a les incidències en el trànsit que pot provocar el succés de dia 27 de gener de
2020 a la carretera Ma-19.
31. Pregunta que formula el Sr. Antonio G. Gili Millán a la consellera Sra. Maria Antònia
Garcias Roig amb relació a com pensen ajudar els ajuntaments i quin sòl públic poden oferir
per a la construcció d’habitatge social.
32. Pregunta que formula el Sr. Pedro Bestard Martínez al conseller Sr. Jaume Alzamora
Riera amb relació a les mesures per pal·liar els greus danys materials a la comarca de Llevant
per la borrasca “Gloria”.
33. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny a la consellera Sra. Aurora Ribot
Lacosta amb relació a les actuacions i terminis per tal que tots els municipis compleixin
l’objectiu fitxat per la Unió Europea de reciclar el 50% del residus generats.
34. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny a la consellera Sra. Maria Teresa
Suárez Genovard amb relació a quin pla d’actuació tenen en matèria d’igualtat i quan pensen
reunir-se amb el Consell de la Dona.
35. Pregunta que formula el Sr. Mauricio Rovira de Alós al conseller Sr. Iván Sevillano
Miguel amb relació a quan pensen asfaltar la carretera de Manacor-Felanitx.
36. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover al conseller Sr. Javier de Juan Martín
amb relació a informes emesos pels professionals de menors sobre la problemàtica
d’explotació sexual des de l’any 2017 fins avui.
37. Pregunta que formula el Sr. Jeroni Salom Munar al conseller Sr. Jaume Alzamora Riera
amb relació a deixar sense efectes la convocatòria de premis a pràctiques exemplars en
responsabilitat Social per a l’any 2019.
38. Pregunta que formula el Sr. Pedro Rosselló Cerdà a la consellera Sra. Aurora Ribot
Lacosta amb relació al projecte finca de Can Fasser al Port d’Andratx.
MOCIONS
39. Moció que presenta el grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadania per incorporar majors
mesures de protecció dirigides als menors tutelats per l’IMAS.
40. Moció que presenta el grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadania per sol·licitar la creació
d’un centre de protecció específic de menors amb problemes de conducta i un servei de
guàrdia 24 hores per atendre les urgències relatives a menors que necessiten protecció amb
caràcter d’urgència.

41. Moció que presenta el grup Vox-Mallorca per a la realització d’una auditoria independent
i global a l’IMAS.
42. Moció que presenta el grup Vox-Mallorca en record i honra a les víctimes de l’Holocaust.
43. Moció que presenta el grup El Pi-Proposta per les Illes Balears per impulsar l’Oficina
d’Informació i Suport Territorial.
44. Moció que presenta el grup El Pi-Proposta per les Illes Balears per a la tramitació d’una
normativa que reguli l’entrada de vehicles a Mallorca.
45. Moció que presenta el grup Partit Popular envers els honors i distincions del Consell de
Mallorca.
46. Moció que presenta el grup Partit Popular envers aportacions a l’IMAS.
47. Moció que presenta el grup Partit Popular envers carretera s’Arracó-Sant Elm.
INTERPEL·LACIONS
48. Interpel·lació que formula la Sra. Margalida Isabel Roig Catany a la consellera Sra. Maria
Antònia Garcias Roig sobre mesures previstes amb relació a la urbanització Montport
(Andratx).
49. Interpel·lació que formula el Sr. Antonio G. Gili Millán al conseller Sr. Andreu Serra
Martínez sobre la Fira Internacional de Turisme 2020 (FITUR).
50. Interpel·lació que formula la Sra. Francisca Mora Veny al conseller Sr. Javier de Juan
Martín sobre sistema de protecció d’expedients a l’IMAS.
51. Interpel·lació que formula el Sr. Mauricio Rovira de Alós al conseller Sr. Iván Sevillano
Miguel sobre la situació actual ITV Mallorca.
52. Interpel·lació que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la consellera Sra. Maria Teresa
Suárez Genovard sobre actuacions de la Direcció Insular d’Igualtat envers la problemàtica de
l’explotació sexual de menors a Mallorca.
PRECS

Palma, 10 de febrer de 2020
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.

