CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL
INSULAR DE MALLORCA

CONSELL

Us convoc a la reunió ordinària del Ple.
Data: 10 de desembre de 2020
Caràcter: ordinària
Hora: 9.30 hores
Lloc: sala de plens
ORDRE DEL DIA:
I) PART RESOLUTIVA
PRESIDÈNCIA
1. Aprovació acta anterior (12-11-2020).
2. Declaracions institucionals.
3. Presa de coneixement de les mesures organitzatives adoptades per la Presidència:
a) Decret de modificació del Decret d’organització del Consell Insular de
Mallorca pel qual es modifica el Decret de dia 9 de desembre de 2019 pel qual
es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca.
b) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es designa un
membre de la Comissió de Govern.
c) Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es deleguen
les funcions de Secretaria de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) en
els casos d’absència legal o reglamentària del titular.
d) Decret de la presidenta del Consell de Mallorca pel qual es nomena l’assessora
jurídica de la Comissió Insular de Patrimoni Històric.
e) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es designa un
membre de la Comissió de Govern.
4. Decrets a ratificar:
a) Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es proposa el
nomenament d’un membre suplent del Consell Econòmic i Social.
5. Proposta de designació de representant del Consell Insular de Mallorca en el
Consell Assessor de l’Energia.
6. Proposta de concessió del títol de Filla Adoptiva de Mallorca a la Sra. María José
Varela Pozo, a títol pòstum.
7. Proposta de concessió de la Medalla d’Honor i Gratitud de l’illa de Mallorca, a
l’Associació Banda de Música de Felanitx.
8. Proposta de concessió de la Medalla d’Honor i Gratitud de l’illa de Mallorca, al
senyor Felicià Felix Grases i Freixedas.
9. Proposta de concessió de la Medalla d’Honor i Gratitud de l’illa de Mallorca, a la
senyora Magdalena Rigo Lliteras, a títol pòstum.

10. Proposta de concessió de la Medalla d’Honor i Gratitud de l’illa de Mallorca, a la
Merceria Ca n’Àngela.
11. Proposta de concessió de la Medalla d’Honor i Gratitud de l’illa de Mallorca, al
senyor Pedro Comas Barceló, a títol pòstum.
12. Proposta de concessió de la Medalla d’Honor i Gratitud de l’illa de Mallorca, al
senyor Rafel Coves Femenia.
13. Proposta de concessió del Premi Jaume II a les Agrupacions de Protecció Civil de
Mallorca.
14. Proposta de concessió del Premi Jaume II a Art Palma Contemporani.
15. Proposta de concessió del Premi Jaume II al Col·legi de Treballadors Socials i al
Tercer Sector Social.
16. Proposta de concessió del Premi Jaume II a Cooperatives Agroalimentàries.
17. Proposta de concessió del Premi Jaume II al senyor Enric Mas Nicolau.
18. Proposta de concessió del Premi Jaume II a la senyora Margarita Victoria García
Cañellas.
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
19. Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa a favor del Bisbat de
Mallorca, per a l’execució del projecte d’obertura i instal·lació de vitrall a l’església
de Sant Pere i Sant Pau d’Algaida.
20. Proposta d’acord per declarar com a Bé d’Interès Cultural, la col·lecció del Museu
de Lluc (Escorca), exp. 329-2019.
21. Aprovació de les Bases que regeixen la concessió de beques del Departament de
Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del CIM.
DEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
22. Proposta de cessament i nomenament d’inspectors del servei públic de gestió dels
residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de Mallorca.
23. Proposta d’acord per a l’aprovació del Projecte executiu “red de pluvials i
tancament perimetral a la Planta de Compostatge de Felanitx”.
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA
24. Proposta per determinar el reintegrament parcial de la bestreta i pèrdua parcial del
dret al cobrament de l’import de l’assignació econòmica del Consell de Mallorca al
Grup Socialista al Consell de Mallorca per a l’any 2019, fins dia 26 de maig.
DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
25. Proposta d’acord de rectificació de l’annex I de l’acord de Ple de 12 de desembre
de 2019, mitjançant el qual es va aprovar el règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia de requisits bàsics i de presa de raó en comptabilitat de drets i
ingressos del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms i consorcis
adscrits, subjectes a funció interventora.

26. Proposta d’acord de concessió d’una subvenció nominativa a la Fundació
Universitat-Empresa de les Illes Balears per a l’any 2020.
27. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del
Consell de Mallorca i ens dependents corresponent a factures de béns i serveis de
l’exercici 2019 o anteriors.
28. Donar compte de l’expedient d’Intervenció núm. 3T/2020 de compliment de les
obligacions trimestrals, corresponents al tercer trimestre de 2020, de subministrament
d’informació de la Llei 2/2012 LOEPSF, desenvolupada per l’Ordre HAP/2105/2012.
DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS
29. Proposta d’acord del president de l’IMAS d’aprovació de la modificació de la
Relació de Llocs de Feina (Expedient administratiu núm. 7/2020) de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials, pel Ple del Consell de Mallorca.
30. Proposta d’acord del president de l’IMAS d’aprovació de la modificació de la
Relació de Llocs de Feina (Expedient administratiu núm. 8/2020) de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials, pel Ple del Consell de Mallorca.
DEPARTAMENT DE TERRITORI
31. Proposta d’aprovació del conveni de delegació de competències del municipi de
Porreres en el Consell Insular de Mallorca. Agència de defensa del territori de
Mallorca.
DEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES
32. Proposta del conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures sobre l’aprovació
dels acords adoptats per la Comissió de Cooperació en matèria d’Activitats No
Permanents de Recorregut per al 2021.
33. Proposta d’acord en relació a l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració
entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma, en el marc de la concessió
d’una subvenció nominativa en espècie en matèria d’inversions per capitalitat (Senda
Ciclable Son Espases).
II) DESPATX EXTRAORDINARI
III) PART DE CONTROL
34. Decrets i resolucions per donar-ne compte.
a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària.
b) Relació de resolucions de modificacions de crèdits.
PREGUNTES
35. Pregunta que formula la Sra. Beatriz Camiña Pinós al conseller Sr. Javier de Juan
sobre quantes factures s’han abonat a famílies d’acollida de menors tutelats per
l’IMAS corresponents a despeses puntuals durant l’estiu passat.
36. Pregunta que formula la Sra. Beatriz Camiña Pinós al conseller Sr. Javier de Juan
sobre com conjugarà l’IMAS les mesures Covid-19 amb les necessitats d’afecte de la
gent gran i dependents durant les festes nadalenques.

37. Pregunta que formula el Sr. Pedro Bestard Martínez al conseller Sr. Iván Sevillano
sobre el grau de coordinació entre el seu Departament i les associacions implicades
per prendre la decisió de limitar la velocitat màxima de la Via de Cintura de Palma.
38. Pregunta que formula el Sr. Antonio G. Gili Millán a la consellera Sra. Isabel M.
Busquets sobre grau de coordinació del seu departament i l’Oficina de Defensa dels
Drets Lingüístics.
39. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny al conseller Sr. Javier de Juan
sobre mesures i protocols de prevenció que s’apliquen a bugaderies de les residències.
40. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny al conseller Sr. Jaume
Alzamora sobre la mala execució d’obres a la carretera vella d’Andratx (T.M.
Estellencs) de titularitat municipal.
41. Pregunta que formula el Sr. Pedro Rosselló Cerdà al conseller Sr. Iván Sevillano
sobre valoració de mesures dissuasives per resoldre massificació i aparcaments
irregulars a la zona de Cala Varques.
42. Pregunta que formula el Sr. Mauricio Rovira de Alós al conseller Sr. Iván
Sevillano sobre l’inici de la reparació del mur esboldregat a la carretera Ma-2120 a
l’entrada a Fornalutx.
43. Pregunta que formula el Sr. Jeroni Salom Munar al conseller Sr. Iván Sevillano
sobre previsió de posar lluminàries al camí per a vianants entre Lloseta i Binissalem.
44. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover al conseller Sr. Javier de Juan
sobre nombre de targetes de famílies monoparentals lliurades fins el 30 de novembre i
quins beneficis tenen els usuaris.
MOCIONS
45. Moció que presenten els grups Unides Podem i Més per Mallorca per la retirada
de distincions a Joan Carles de Borbó.
46. Moció que presenta el grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía relativa a la
millora de la informació i publicació de les ajudes per fer front a la Covid-19.
47. Moció que presenta el grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía relativa a la
coordinadora del ONGDs de les Illes Balears.
48. Moció que presenta el grup Vox Mallorca relativa a l’impuls del sector cultural
d’espectacles.
49. Moció que presenta el grup Vox Mallorca relativa a la implementació adequada de
mesures d’acompanyament i comunicació a les residències de majors dependents de
l’IMAS.
50. Moció que presenta el grup El Pi-Proposta per les Illes Balears perquè sigui la
Comissió de Mobilitat la que determini les mesures en velocitat a prendre a la Via de
Cintura.
51. Moció que presenta el grup El Pi-Proposta per les Illes Balears per a actuacions a
la carretera Ma-13A al seu pas pel municipi de Consell.
52. Moció que presenta el Grup Popular relativa a la convocatòria de la Comissió de
Mobilitat per debatre la possible reducció de velocitat a la Via de Cintura (Ma-20).
53. Moció que presenta el Grup Popular relativa al Museu Marítim.

54. Moció que presenta el Grup Popular per instar el Govern a modificar la Llei
orgànica de modificació de la LOE per augmentar la qualitat del sistema educatiu i
garantir els drets fonamentals dels espanyols recollits en la Constitució.
INTERPEL·LACIONS
55. Interpel·lació que formula la Sra. Beatriz Camiña Pinós al conseller Sr. Javier de
Juan sobre programa Volum.
56. Interpel·lació que formula la Sra. Maria Cristina Macias a la consellera Sra.
Teresa Suárez sobre dia de la violència contra la dona.
57. Interpel·lació que formula la Sra. Francisca Mora Veny al conseller Sr. Javier de
Juan sobre visites familiars a les residències.
58. Interpel·lació que formula el Sr. Mauricio Rovira de Alós al conseller Sr. Iván
Sevillano sobre estat del compliment de la moció aprovada al desembre de 2016
referida a l’execució d’un nou tram vial per a vianants a l’entrada del monestir de
Lluc.
PRECS
Palma, 3 de desembre de 2020
La presidenta

Catalina Cladera Crespí

