CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE DEL CONSELL
INSULAR DE MALLORCA

Us convoc a la reunió ordinària de Ple.
Data: 10 de setembre de 2020
Hora: 9.30 hores
Lloc: Sala de plens
ORDRE DEL DIA:
PRESIDÈNCIA
1. Aprovació acta anterior (30-07-2020).
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 es disposa el
cessament d’una alt càrrec.
c) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomena una alt
càrrec. Sra. Sonia Moragues Botey
d) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomena una alt
càrrec. Sra. Mª del Carmen Cuart Serra.
e) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es disposa el
cessament d’una alt càrrec. Sra. Sandra Martínez Fernández.
f) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es determina el
règim dedicació d’un conseller electe.
g) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual s’accepta la
renúncia d’un alt càrrec. Sr. Pau Moreu Soler.
h) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen els
membres de la Comissió Informativa.
i) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen els
membres de la Comissió de Govern.
j) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es determina el
règim de dedicació d’un conseller electe.
k) Decret pel qual es deleguen les funcions de Secretaria del Consorci Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial en cas d’absència o malaltia de la Secretaria
Delegada.

l) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es deleguen les
funcions de Secretaria de Consorci de Tecnologies de la Informació i de les
Comunicacions de Mallorca (TICMALLORCA) en els casos d’absència o
malaltia de la persona titular de la delegació.
m) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen els
membres del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca.
n) Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es disposa la
suplència de la Presidència del dia 12 al dia 21 d’agost.
4. Decrets a ratificar:
a) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomena la
persona que ha d’actuar com assessor en la Comissió Avaluadora dels ajuts de la
xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears en presentació del Consell .
5. Proposta de modificació d’un membre del Patronat de la Fundació Mallorca
Literària.
6. Proposta d’adhesió del Consell de Mallorca a les declaracions en favor de
l’agenda 2030 dels objectius de desenvolupament sostenible. *
*S’ha de ratificar la inclusió
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7. Modificació de determinats aspectes del conveni signat entre el Consell Insular
de Mallorca i el Gremi de Llibreters per tal de de poder adaptar-lo a la situació
provocada pel COVID-19. 60.000€
8. Modificació de determinats aspectes del conveni signat entre el Consell Insular
de Mallorca i el Gremi de Llibreters per tal de de poder adaptar-lo a la situació
provocada pel COVID-19. 30.000€*
*S’ha de ratificar la inclusió
DEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
9. Canvi de representant del Consell de Mallorca al Comitè Tècnic del Programa
de Mesures i Vigilància Ambiental de les infraestructures del Pla Director
sectorial per a la gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i
pneumàtics fora d´ús de Mallorca.
10. Canvi de representant del Consell de Mallorca al Comitè Tècnic del Programa
de Mesures i Vigilància Ambiental de les instal·lacions contemplades en el Pla
Director Sectorial per a la gestió del residus urbans de Mallorca.
11. Proposta d'acord de l'autorització per a la posada en funcionament de
l'ampliació del Dipòsit de Seguretat de Cendres, fase V-Son Reus.
DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

12. Proposta d’aprovació de l’expedient num.29 de modificació de crèdits en el
pressupost propi de la corporació de l’exercici de 2020, per crèdit extraordinari.
13. Expedient d’Intervenció Núm. 2T/2020 de compliment de les obligacions
trimestrals, corresponents al segon trimestre de 2020, de subministrament
d’informació de la Llei 2/2012 LOEPSF, desenvolupada per l’ordre
HAP/2015/2012.
14. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 27 de modificació de crèdits en el
pressupost propi de la corporació de l'exercici de 2020, per suplement de crèdit
(SUP 07/2020).
DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS
15. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient REC 61/20 per import de
9.598,92 € de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials .
16. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient rec 39/20 per import de 6.040,04
€ de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
17. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient administratiu núm. 6/2020 de
modificació de la Relació de Llocs de Feina de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials
18. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient administratiu núm. 4/2020 de
modificació de la plantilla del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per
a l’any 2020
19. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient administratiu núm. 4/2020 de
modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials
20. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient rec 49/20 per import de
22.901,75 € de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’institut mallorquí
d’afers socials .
21. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient 59-20 per import de 1.923,40 €
de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’institut mallorquí d’afers socials
22. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient rec 57/20 per import de
14.748,68 € de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’institut mallorquí
d’afers socials.
DEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES
23. Proposta d’acord de Ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de
carreteres Núm. Es 50/2016 incoat a l’entitat Malla Sa.
24. Proposta d’acord de Ple de compliment de la Sentència Núm. 437/2018 d’11
de desembre, del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 2 de Palma, recaiguda a
les actuacions pa 229/2017, promogudes en representació del Sr. John Leslie
Smith amb NIE X5974566v, en relació a l’expedient sancionador en matèria de
carreteres amb referència es 27/2015

25. Proposta d’acord de ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de
carreteres núm. ES 27/2019 incoat a l’entitat Barlovento Puerto, s.l. amb CIF
B16598948
DEPARTAMENT
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26. Proposta d’acord d'aprovació reintegrament i pèrdua del dret parcial de part de
la subvenció nominativa concedida a l’associació “Mallorca Rural” per a despeses
de funcionament 2019
DEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS
27. Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa de 12.000,00 € a
favor de la Universitat de les Illes Balears
28. Proposta d’aprovació definitiva del Pla Insular d’Esports de Mallorca 20202023.
29. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora del
preu públic per prestació de serveis i realització d’activitats en les instal·lacions
esportives i culturals del Consell de Mallorca.
II) DESPATX EXTRAORDINARI
III) PART DE CONTROL
30. Decrets i resolucions de donar-ne compte.
a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió
plenària.
b) Relació de resolucions de modificacions de crèdits.
31. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es deleguen les
competències de la Secretaria General en una tècnica jurídica de la Secció Jurídica
de la Direcció Insular d’Esports.
32. Donar comte de l’escrit del Grup Més per Mallorca en què comunica
l’adscripció del conseller Joan Llodrà Gayà i la seva designació com portaveu
suplent.
33. Modificació designació de membres a la Comissió Insular de Patrimoni
Històric.
34. Modificació designació de membres a la Comissió Insular d’Ordenació del
Territori.
PREGUNTES

35. Pregunta que formula la Sra. Margalida Roig Catany al conseller Sr. Josep
Lluis colom Martínez sobre la previsió d’ingressos ha remès la CAIB amb relació
al pressupost de 2021.
36. Pregunta que formula el Sr. Osvaldo Cifre Bordoy al conseller Sr. Andreu
Serra Martínez sobre la forma en que les federacions esportives faran front a les
conseqüències de la crisi sanitària i econòmica ocasionades per al Covi-19.
37. Pregunta que formula el Sr. Antonio G. Gili Millán a la consellera Sra. Aurora
Ribot Lacosta sobre les mesures previstes pel Departament de Sostenibilitat i
Medi Ambient per impedir l’augment de la taxa d’incineració de fems en 2021.
38. Pregunta que formula el Sr. Antonio G. Gili Millán al conseller Sr. Andreu
Serra Martínez per la valoració de la inclusió de zona de risc a tota Espanya amb
l’exempció de Canàries per contagi de coronavirus i les seves repercussions
durant la temporada turística del mes d’agost.
39. Pregunta que formula el Sr. Antoni Amengual Perelló, al conseller Sr. Ivan
Sevillano sobre les actuacions fetes a la carretera de Sineu, creu amb carretera
3241 direcció Costitx, i de la rotonda al municipi d’Andratx, carretera Ma1
intersecció en direcció Peguera i Camp de Mar.
40. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny al conseller Sr. Ivan
Sevillano sobre com té previst reduir i eliminar el retard de les cites per passar la
ITV.
41. 31. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover al conseller Sr. Javier
de Juan Martín sobre el pagament de les ajudes econòmiques individuals a
persones amb discapacitat i a persones majors de les convocatòries 2018 i 2019.
42. Pregunta que formula el Sr. Mauricio Rovira de Alós al conseller Sr. Ivan
Sevillano sobre el termini per reduir els quatre mesos actuals a un mes de llista
d’espera per a poder passar l’ITV a les estacions de Mallorca.
43. Pregunta que formula el Sr. Pedro Rosselló Cerdà al conseller Sr. Jaume
Alzamora Riera sobre les actuacions fetes envers a l’acord i el compromís del
Servei de Caça de posar en marxa una sèries d’actuacions.
44. Pregunta que formula la Sra. Antònia roca Bellinfante, al conseller Sr. Javier
de Juan Martín sobre l’estat de l’elaboració del Reglament que ha de regular el
funcionament dels centres assistencials de 0-3 anys de Mallorca.
MOCIONS
45. Moció que presenta el grup Ciudadanos – Partido de la Ciutadania relativa a
la promoció de l’ús de l’APP Radar COVID per part de la Institució Insular.
46. Moció que presenta el grup Ciudadanos – Partido de la Ciutadania relativa a
les tarifes de residus urbans per a 2021.
47. Moció que presenta el grup Vox Mallorca relativa a l’adopció de mesures
necessàries per a combatre la discriminació laboral de la que són objecte les
persones per raó d’edat.

48. Moció que presenta el grup Vox Mallorca relativa a l’establiment d’un
destacament permanent de la UME a Mallorca.
49. Moció que presenta el grup El Pi – Proposta per a les Illes Balears per instar al
Departament de Drets Socials a elaborar el reglament que regula el funcionament
dels centres d’educació infantil de 0 a 3 anys.
50. Moció que presenta el grup El Pi – Proposta per a les Illes Balears per la
instal·lació d’un pas de vianants a la carretera Ma11 a l’entitat local de
Palmanyola.
51. Moció que presenta el grup Partit Popular envers projectes de carreteres
pendents de realitzar per Consell de Mallorca.
52. Moció que presenta el grup Partit Popular envers ajudes centres educatius i
assistencial 0-3.
INTERPEL·LACIONS
53. Interpel·lació que formula el Sr. Osvaldo Cifre Bordoy a la consellera Sra.
Teresa Suárez sobre el reglament de guarderies de Mallorca.
54. Interpel·lació que formula la Sra. Mª Cristina Macías Jaume a la presidenta del
Consell de Mallorca, la Sra. Catalina Cladera Crespí.
55. Interpel·lació que formula la Sra. Francisca Mora Veny a la presidenta del
Consell de Mallorca Sra. Catalina Cladera Crespí.
56. Interpel·lació que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover al conseller Sr.
Javier de Juan Martín sobre les reunions de coordinació en relació a la
problemàtica d’explotació i abús sexual a menors tutelats pel Consell de Mallorca.
57. Interpel·lació que formula la Sra. Raquel Sánchez Collados al conseller Sr.
Andreu Serra Martínez.
PRECS
Palma, 7 de setembre de 2020
La presidenta
Catalina Cladera Crespí

