CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Us convoc a la reunió ordinària del Ple.
Data: 11 de febrer de 2021
Caràcter: ordinària
Hora: 9.30 hores
Lloc: sala de plens
ORDRE DEL DIA:
I) PART RESOLUTIVA
PRESIDÈNCIA
1. Aprovació actes anteriors (14-01-2021 i 21-01-2021 ext. i urg.).
2. Declaracions institucionals.
3. Presa de coneixement de les mesures organitzatives adoptades per la Presidència:
a) Decret de la presidenta del consell insular de Mallorca, de modificació del decret
pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca i les seves
posteriors modificacions.
b) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es modifica el Decret de
12 de juliol de 2019 i posteriors, pel qual es creen les direccions insulars i les
secretaries tècniques en què s'han d'estructurar els departaments.
c) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es disposa el cessament
d'un alt càrrec.
d) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen alts
càrrecs.
e) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es disposa el cessament
d'un alt càrrec.
f)

Decret de modificació del Decret de 16 d’abril de 2014 pel qual es deleguen
funcions del secretari general en el secretari adjunt i en els caps de servei del
Consell de Mallorca.

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4. Proposta relativa al cessament i nomenament de membres, titulars i suplents, del
Consell Escolar de Mallorca (CEM).
DEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
5. Proposta d’acord de modificació dels representants del Consell de Mallorca al Patronat
de la Fundació Jardí Botànic de Sóller – Museu Balear de Ciències Naturals.
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA
6. 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.
7. 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, des de 6 de juliol (acceptació de devolució voluntària i
liquidació d’interessos de demora).
DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
8. Aprovació de la rectificació de l’inventari de béns i drets del Consell de Mallorca
corresponent a l’any 2019.
9. Acord de cessió gratuïta al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació de dos vehicles
amb matrícula PM-30477-VE i PM-1020-AT.
DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS
10. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient REC 50/20 per import de 20.591,66 € de
reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
11. Expedient 717916F: Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses
de l'exercici 2020 de Llars del Menor per import de 11.761,25 €
12. Expedient 716196R: Reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses de la
Residència Oms-Sant Miquel per import de 12.264,58 €
DEPARTAMENT DE TERRITORI
13. Proposta d’aprovació del conveni de delegació de competències del municipi de
Binissalem en el Consell Insular de Mallorca. Agència de defensa del territori de Mallorca.
DEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS
14. Proposta d’acord de declaració de la pèrdua del dret al cobrament parcial de la
subvenció nominativa concedida a la Federació Balear de Natació.
15. Proposta d’acord de declaració de la pèrdua del dret al cobrament parcial de la
subvenció nominativa concedida a la Federació de Tennis de les Illes Balears.
16. Proposta d’acord de declaració de la pèrdua del dret al cobrament parcial de la
subvenció nominativa concedida a la Federació de Boxa de les Illes Balears.
17. Proposta d’acord de declaració de la pèrdua del dret al cobrament parcial de la
subvenció nominativa concedida a la Federació Balear de Golf.
18. Proposta de manteniment dels criteris tècnics generals aprovats per tal de què la
Direcció Insular d’Esports determini l’import de les subvencions nominatives a les
federacions esportives de les Illes Balears per al programa “Esport escolar federat” a
Mallorca per a l’any 2021 i futurs exercicis.
II) DESPATX EXTRAORDINARI
III) PART DE CONTROL
19. Decrets i resolucions per donar-ne compte.
a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària.
PREGUNTES
20. Pregunta que formula el Sr. Oswaldo Cifre Bordoy a la consellera Sra. Maria Antònia
Garcias sobre calendari de treball previst de cara a la revisió del Pla Territorial de
Mallorca.
21. Pregunta que formula la Sra. Margalida Roig Catany al conseller Sr. Javier de Juan
sobre estat dels pagaments a famílies d’acollida i previsió de mecanismes per agilitar
aquests pagaments.

22. Expediente 718233X: Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, sobre la
previsió actual del tancament dels refugis i l'us que se s'està donant en aquests
moments
23. Expedient 718870F: Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, sobre la
previsió de convocar l'Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca.
24. Expedient 718910M: Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, sobre les
declaracions del President del Govern afirmant que el turisme no es recuperarà a
Espanya fins finals de l'estiu.
25. Expedient 718941E: Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, sobre
l'Ingrés Mínim Vital
26. Expedient 718993C: Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, referent
a la commemoració dels 500 anys de les "germanies"
27. Expedient 718933T: Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, els
usuaris i professionals de les residències dependents de l'IMAS que es neguen a posar-se
la vacuna contra la COVID-19
28. Expedient 718922D: Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, sobre els
efectes a la Serra de Tramuntana del cap de fibló del passat dia 29/08/20
29. Expedient 718906F: Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, sobre la
reducció d'horaris a la biblioteca de la Misericòrdia
MOCIONS
30. Moció que presenta el Grup Vox Mallorca relativa a la investigació d’abusos de
menors tutelats a Balears per part de les autoritats europees.
31. Moció que presenta el Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears per fer modificacions
normatives que permetin als ajuntaments reduir taxes i imposts.
32. Moció que presenta el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía relativa al
compromís de tots els grups amb representació a la institució insular amb la màxima
transparència i compliment del protocol de vacunació contra la Covid-19.
33. Moció que presenta el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía relativa a
l’increment en la quota d’autònoms aplicable en 2021.
34. Moció que presenta el Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears per realitzar un pla
urgent de vacunació específic per a Mallorca i les Illes Balears.
35. Expedient 717268F: Moció Presentada per Mes per Mallorca, Unides Podem i PSIBPSOE per adhesió del CIM a la commemoració dels cinc-cents anys de les Germanies
36. Expedient 718172M: Moció en defensa de les nostres institucions pròpies recollides a
la compilació de Dret Civil de les IB i una fiscalitat justa aplicable als pactes successoris
37. Expedient 718200A: Moció per a instar al Govern d'Espanya a posar en marxa
mesures per a rebaixar el preu de la llum
38. Expedient 718221E: Moció per a la reducció de l'IVA de les mascaretes FFP2 del 21%
al 4%
39. Expedient 718230R: Moció relativa a la defensa i promoció del sector primari de
Mallorca

40. Expedient 722249Z: Moció per la conversió d'un espai fins ara d'ús públic en
l'aeròdrom de Son Bonet en un camp d'energia solar
INTERPEL·LACIONS
41. Interpel·lació que formula el Sr. Oswaldo Cifre Bordoy al conseller Sr. Iván Sevillano
relativa a comissió de mobilitat.
42. Expedient 718726F: Interpel·lació - Reducció velocitat a 80 Km/h via de cintura de
Palma (Ma-20)
43. Expedient 718545E: Interpel·lació - Tarifa RSU
44. Expedient 718753T: Interpel·lació - Implementació de la limitació de velocitat a 80
km/h a la Via de Cintura de Palma
45. Expedient 718788R: Interpel·lació - Marca Mallorca

PRECS
La presidenta

Nota: els expedients, mocions, preguntes i interpel·lecions presentats en paper no tenen
un hipervincle i es poden consultar en l’expedient de la sessió: Expedient 716168D: Ple
ordinari de 11 de febrer de 2021

