CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL INSULAR DE
MALLORCA
Us convoc a la reunió ordinària del Ple.
Data: 12 de març de 2020
Caràcter: ordinària
Hora: 9.30 hores
Lloc: sala de plens
ORDRE DEL DIA:
I) PART RESOLUTIVA
PRESIDÈNCIA
1. Aprovació acta anterior (13-02-2020).
2. Declaracions institucionals.
3. Presa de coneixement de les mesures organitzatives adoptades per la Presidència:
a) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual s’accepta la renúncia d’un
alt càrrec.
b) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual s’accepta la renúncia d’un
alt càrrec.
c) Decret del president del Consell pel qual es designa la presidenta de la Comissió de
Transparència.
d) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomena un alt càrrec.
e) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es designen els membres de
la Comissió de Govern.
f) Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es disposa la
suplència de la Presidència el dia 9 de març de 2020.
g) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomena un alt càrrec.
4. Decrets a ratificar:
a) Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es designen els
representants del Consell Insular de Mallorca en el Consell Balear de Transports
Terrestres.
b) Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomena la
representant del Consell Insular de Mallorca en el Comitè Posidònia.
5. Proposta de designació de representant del Consell Insular de Mallorca a la Mesa de
l’Habitatge de les Illes Balears.
* 6. Proposta de nomenament de representant del Consell Insular de Mallorca en la Comissió
de Planificació de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància.
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
7. Ratificació de l’aprovació definitiva dels estatuts de la Fundació Teatre Principal d’Inca.
8. Proposta de la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política
Lingüística d’aprovació de l’acord de no exercitar el dret de tempteig sobre la transmissió
onerosa de l’antiga fàbrica de catifes Can Morató del terme municipal de Pollença.

9. Proposta relativa al cessament i nomenament de membres, titulars i suplents, del Consell
Escolar de Mallorca (CEM).
DEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
10. Proposta d’acord de l’aprovació de l’entrada en servei definitiva de l’ampliació de la
planta de metanització fase II.
11. Proposta d’acord d’aprovació dels projectes de modificació i d’ampliació de les estacions
de transferència de Campos (sud) i Alcúdia (nord).
12. Proposta d’acord sobre la reversió a l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental
(ABAQUA) de la planta de compostatge de llots d’EDAR d’Ariany.
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA
13. Proposta d’aprovació inicial del reglament intern de funcionament del Consell de
Persones Majors de l’illa de Mallorca.
DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
14. Donar compte de l’expedient d’Intervenció núm. 4T/2019 de compliment de les
obligacions trimestrals, corresponents al quart trimestre de 2019, de subministrament
d’informació de la Llei 2/2012 LOEPSF, desenvolupada per l’Ordre HAP/2105/2012.
15. Proposta de reconeixement del caràcter de serveis obligatoris i prioritaris i de la
consideració de serveis públics essencials dels serveis que presta la Direcció Insular d’Igualtat
i Diversitat.
DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS
16. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient administratiu núm. 1/2020 de modificació de
la Relació de Llocs de Feina de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).
17. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient administratiu núm. 3/2020 de modificació de
la Relació de Llocs de Feina de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).
18. Proposta d’acord per la declaració de serveis obligatoris dels serveis socials prestats per
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
DEPARTAMENT DE TERRITORI
19. Proposta d’aprovació del conveni de delegació de competències del municipi d’Andratx
en el Consell Insular de Mallorca. Agència de defensa del territori de Mallorca.
DEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES
20. Proposta d’acord del Ple amb relació a la modificació dels terminis d’execució de les
actuacions finançades mitjançant la subvenció nominativa atorgada a l’Ajuntament de
Campos el 14 de maig de 2018, modificat per acord de Ple del Consell de Mallorca de dia 14
de febrer de 2019 i de dia 12 de desembre de 2019.
21. Proposta de modificació de les tarifes del contracte de concessió de l’obra pública per a la
construcció, conservació i explotació de la carretera Ma-15 Palma-Manacor per a l’any 2020,
i autorització i aprovació de la despesa corresponent a la retribució variable per a l’any 2020
(Exp. 001/04).
DEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS
22. Proposta d’aprovació dels criteris generals que ha tingut en compte la Direcció Insular
d’Esports per determinar l’import de les subvencions nominatives a les federacions esportives
de les Illes Balears per al Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca en l’exercici
2020.
II) DESPATX EXTRAORDINARI
III) PART DE CONTROL

23. Proposta conjunta dels grups Partit Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i El PiProposta per les Illes de creació d’una comissió d’investigació amb relació als casos d’abusos
i explotació sexual en l’àmbit de les persones menors d’edat amb mesura de jurídica de
protecció.
24. Decrets i resolucions per donar-ne compte.
a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària.
PREGUNTES
25. Pregunta que formula la Sra. Margalida Roig Catany al conseller Sr. Andreu Serra sobre
mesures previstes per afrontar la previsible caiguda de la indústria turística a causa de la
incidència del coronavirus.
26. Pregunta que formula el Sr. Osvaldo Cifre Bordoy al conseller Sr. Iván Sevillano sobre
l’habilitació d’un carril bici entre Llucmajor i el polígon de Son Noguera.
27. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny a la consellera Sra. Teresa Suárez
sobre valoracions sobre el funcionament i la implantació de la targeta Gent Gran.
28. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny al conseller Sr. Iván Sevillano sobre
accions dutes a terme a Cala Varques perquè aquest estiu estiguin implementades mesures de
seguretat.
29. Pregunta que formula el Sr. Antonio Gaspar Gili Millán a la presidenta, Sra. Catalina
Cladera, sobre la seva consideració davant afirmacions de Més acusant el PSOE d’haver
imposat la comissió d’experts amb relació als casos d’explotació de menors tutelats per
l’IMAS.
30. Pregunta que formula el Sr. Antonio Gaspar Gili Millán al conseller Sr. Jaume Alzamora
sobre la seva consideració amb relació a les ajudes que el Ministeri de Transició Ecològica ha
aprovat per reparat els danys causats per la borrasca Glòria.
31. Pregunta que formula la Sra. Raquel Sánchez Collados al conseller Sr. Andreu Serra sobra
la seva opinió amb relació a l’anunci del Govern central de pujada d’imposts dels bitllets
d’avió.
32. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover al conseller Sr. Javier de Juan sobre
quan pensen signar convenis amb els ajuntaments de Binissalem i Alaró per habitatges
tutelats per a gent gran.
33. Pregunta que formula el Sr. Pedro Rosselló Cerdà a la consellera Sra. Aurora Ribot sobre
accions per solucionar els problemes que tenen els ajuntaments amb relació al tractament de
determinades fraccions de residus.
34. Pregunta que formula el Sr. Llorenç Galmés Verger a la presidenta, Sra. Catalina Cladera,
sobre la valoració de la sentència que declara injustificat i nul l’acomiadament de la
interventora del Consell de Mallorca.
MOCIONS
35. Moció que presenta el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía per sol·licitar la
instauració de límits al contingut web a què es pot accedir a través de la xarxa Wi-Fi de les
biblioteques públiques gestionades pel Consell de Mallorca.
36. Moció que presenta el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía per sol·licitar millores
en favor de la seguretat viària a l’avinguda del Cocó de Lloseta.
37. Moció que presenta el Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears per incloure la promoció
del producte local al Pla Estratègic de Promoció Turística de Mallorca (2020-23) i crear un
segell turístic per al producte local.

38. Moció que presenta el Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears per a la realització de la
ronda Nord a la ciutat d’Inca.
39. Moció que presenta el Grup Vox Mallorca en defensa de l’agricultura a Mallorca.
40. Moció que presenta el Grup Vox Mallorca relativa a la legalitat del reglament de regulació
de l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de competència del Consell Insular de Mallorca.
41. Moció que presenta el Grup Popular de suport als pagesos.
42. Moció que presenta el Grup Popular per a la signatura d’un conveni per a la remodelació
de l’Av. des Torrent i Via Portugal de Manacor així com per a la permuta de les rondes de
circumval·lació i accessos a determinats nuclis.
43. Moció que presenta el Grup Popular sobre obres de millora de la carretera Ma-3433 (sa
Pobla – s’Albufera).
INTERPEL·LACIONS
44. Interpel·lació que formula la Sra. Beatriz Camiña Pinós al conseller Sr. Jaume Alzamora
Riera sobre la Comissió d’Artesania.
45. Interpel·lació que formula la Sra. Francisca Mora Veny a la presidenta, Sra. Catalina
Cladera, sobre accions per reparar els desperfectes a la zona de Llevant arran del temporal
Glòria.
46. Interpel·lació que formula el Sr. Antonio Gaspar Gili Millán a la consellera Sra. Teresa
Suárez sobre polítiques d’igualtat.
47. Interpel·lació que formula el Sr. Llorenç Galmes Verger al conseller Sr. Jaume Alzamora
sobre situació ajudes temporal Glòria.
48. Interpel·lació que formula la Sra. Antònia Roca Bellinfante a la consellera Sra.

Isabel Maria Busquets sobre el monestir de Bellpuig.
PRECS

Palma, 6 de març de 2020
La presidenta

Catalina Cladera Crespí

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

