CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA
Us convoc a la reunió ordinària de Ple.
Data: 8 d’octubre de 2020
Hora: 9.30 hores
Lloc: Sala de plens
ORDRE DEL DIA:
PRESIDÈNCIA
1. Aprovació actes anteriors (10-09-2020, 16-09-2020 ext. i 17-09-2020 ext.)
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 es nomena un alt
càrrec.
b) Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomenen els
membres de l’Observatori d’assessorament, seguiment i gestió de la política del
paisatge de Mallorca.
c) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomena un alt
càrrec.
4. Proposta de nomenament del representant del Consell Insular de Mallorca en el Consell
Assessor per a la Millora de l’Accessibilitat i de la Supressió de les Barreres
Arquitectòniques.
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
5. 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 la finca on s’ubica la torre des Port de Sóller del terme municipal
de Sóller.
6. Modificació de determinats aspectes del conveni signat entre el Consell Insular de
Mallorca i la Fundació Teatre del Mar per tal de poder adaptar-la a la situació provocada
per la COVID-19.
7. Proposta d’acord per la declaració com a Bé Catalogat d’un tram del camí de
Binissalem a Alaró (Exp. 541-19).
8. Proposta relativa al cessament i nomenament de membres, titulars i suplents, del
Consell Escolar de Mallorca (CEM).
9. Proposta de concessió d’una subvenció nominativa de 25.000,00 € a favor de l’Escola
Municipal de Mallorquí.
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA
10. Proposta relativa al reintegrament de part de la bestreta del 100% de l’import de
l’assignació econòmica del Consell de Mallorca al grup polític Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía per a l’any 2019, fins dia 26 de maig (acceptació de devolució voluntària i
liquidació d’interessos de demora).
DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

11. Convalidació del Decret de Presidència, de data 2 de setembre de 2020, d’aprovació
de l’expedient núm. 30 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació
de l’exercici 2020, per crèdit extraordinari CE06/2020, i el seu Decret de rectificació, de
data 30 de setembre de 2020.
12. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient núm. 24 de modificació de crèdits en el
pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici 2020, crèdit extraordinari
(CE02/2020).
13. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 37 de modificació de crèdits en el
pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2020, per suplement de crèdit
(SUP08/2020).
DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS
14. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient REC 20/20 per import de 28.853,58 € de
reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
15. Proposta d’aprovació inicial del Projecte de Reglament de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials, pel qual es regula el funcionament dels serveis socials per a persones amb
discapacitat inclosos a la cartera insular de serveis socials i s’estableixen els requisits
d’autorització i d’acreditació i la derogació del Reglament del Consell de Mallorca,
aprovat per Acord del Ple del Consell de Mallorca dia 8 de febrer de 2018 (BOIB núm.
21, de 15 de febrer de 2018) amb el mateix objecte.
DEPARTAMENT DE TERRITORI
16. Proposta d’aprovació del conveni de delegació de competències del municipi de
Calvià en el Consell Insular de Mallorca. Agència de defensa del territori de Mallorca.
17. Proposta d’aprovació del conveni de delegació de competències del municipi de
Consell en el Consell Insular de Mallorca. Agència de defensa del territori de Mallorca.
DEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES
18. 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, dia 12 de desembre de 2019 i dia 12 de març de 2020.
19. Proposta d’acord per a l’aprovació dels reconeixements extrajudicials de crèdits del
Departament de Mobilitat i Infraestructures 2020REC55.02 per import de 155.789,20 €.
20. Proposta d’acord d’aprovació definitiva del mapa estratègic de renou, 3a fase, de la
carretera Ma-15, tram Palma-Manacor.
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT
LOCAL
21. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa a favor de la Federació
Balear de Caça any 2020.
DEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS
22. Proposta d’acord de declaració de pèrdua del dret al cobrament parcial de la
subvenció nominativa concedida a la Federació Balear de Ball Esportiu.
23. Proposta d’acord de declaració de pèrdua del dret al cobrament parcial de la
subvenció nominativa concedida a la Federació de Tennis de les Illes Balears.
24. Proposta d’acord de declaració de pèrdua del dret al cobrament parcial de la
subvenció nominativa concedida a la Federació Balear de Petanca.

25. Proposta d’acord de declaració de la pèrdua del dret al cobrament parcial de la
subvenció nominativa concedida a la Federació de Bàsquet de les Illes Balears.
26. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la
Direcció Insular d’Esports del Departament de Turisme i Esports de factures de despeses
corresponents a l’exercici 2019 per un import de 26.519,33 €.
II) DESPATX EXTRAORDINARI
III) PART DE CONTROL
27. 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.
28. Propostes de resolució presentades pels grups com a conseqüència del Debat de
Política General:
1) Propostes de resolució que presenta el grup Partit Popular.
2) Propostes de resolució que presenta el grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
3) Propostes de resolució que presenta el grup El Pi-Propostes per les Illes Balears.
4) Propostes de resolució que presenta el grup Vox Mallorca.
5) Propostes de resolució que presenten els grups PSIB-PSOE, Més per Mallorca i
Unides Podem.
PRECS

Palma, 5 d’octubre de 2020
La presidenta

Catalina Cladera Crespí

