CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL INSULAR DE
MALLORCA
Us convoc a la reunió ordinària del Ple.
Data: 10 de gener de 2019
Caràcter: ordinària
Hora: 9.00 hores
Lloc: sala de plens
ORDRE DEL DIA:
I) PART RESOLUTIVA
PRESIDÈNCIA
1. Aprovació actes anteriors (17-12-2018 ext. i urgent).
2. Declaracions institucionals.
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA
3. Proposta relativa al procediment de revisió d’ofici instat en l’expedient núm. 2008/002
seguit per a l’embargament de la finca 6843 del terme municipal de Llucmajor.
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
4. Proposta d’acord del Departament de Territori i Infraestructures per aprovar l’estratègia del
paisatge del Consell de Mallorca en execució del Conveni europeu del paisatge i del Pla
territorial insular.
5. Proposta de revisió 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 2019.
(Exp. 001/04).
6. Proposta d’acord del Ple del Consell de Mallorca d’aprovació inicial del projecte del
“Reglament per a l’ús de la marca Serra de Tramuntana Mallorca Patrimoni Mundial”.
II) DESPATX EXTRAORDINARI
III) PART DE CONTROL
7. Decrets i resolucions per donar-ne compte.
a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària.
PREGUNTES
8. Pregunta que formula la Sra. Catalina Serra Garcías a la consellera Sra. Mercedes Garrido
(adaptació túnel Son Vic a les disposicions incloses en el RD 635/2006).
9. Pregunta que formula la Sra. Catalina Serra Garcías a la consellera Sra. María del Carmen
Palomino (postura Consell de Mallorca davant denúncia grup treballadors per mantenir un
percentatge de plantilla en frau de llei i preparar ERE encobert).
10. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny a la consellera Sra. María del Carmen
Palomino (incidències convocatòria oposicions Cos de Bombers i convocatòria curs bàsic de
bombers).
11. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny a la consellera Sra. Margalida
Puigserver (impuls política nova amb relació a proliferació assentaments il·legals de
barraques).
12. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la consellera Sra. Margalida
Puigserver (tràmits canvi d’ús de l’immoble adquirit per a centre d’acollida de menors).

13. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la consellera Sra. Margalida
Puigserver (causes per no haver publicat en BOIB la convocatòria de concertació de places
per entitats de menors).
14. Pregunta que formula el Sr. Mauricio Rovira de Alós a la consellera Sra. Mercedes
Garrido (situació projecte ronda nord d’Inca).
15. Pregunta que formula el Sr. Mauricio Rovira de Alós a la consellera Sra. Mercedes
Garrido (situació del projecte tram 1 de la via connectora).
16. Pregunta que formula la Sra. Catalina Soler Torres al conseller Sr. Francesc Miralles
(situació projecte Es Sindicat de Felanitx).
MOCIONS
17. Moción que presenta el Grupo Ciudadanos para mejorar el estado de la carretera Ma-1B
de entrada a Andratx.
18. Moción que presenta el Grup Ciudadanos en favor de una mayor integración de los ninos
con diversidad funcional en los parques infantiles de Mallorca.
19. Moció que presenta el Grup El Pi per reiterar el compliment de l’acord d’impulsar la
implantació del gas natural a Mallorca.
20. Moció que presenta el Grup El Pi per instar l’adquisició de la finca Son Quint, a Palma,
per tal de facilitar el soterrament de les torres d’alta tensió de Son Puig.
21. Moció que presenta el Grup Popular envers els habitatges de l’IBAVI.
22. Moció que presenta el Grup Popular envers mesures de protecció sobre el joc i apostes
online.
INTERPEL·LACIONS
23. Interpel·lació que formula el Sr. Antoni Amengual Perelló al president del Consell de
Mallorca sobre valoració dels actes de la Diada de Mallorca 2018.
24. Interpel·lació que formula la Sra. Margalida Roig Catany al president del Consell de
Mallorca sobre liquidació bestretes CAIB.
25. Interpel·lació que formula la Sra. Catalina Soler Torres al president del Consell de
Mallorca sobre l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca.
PRECS

Palma, 7 de gener de 2019
El president

Miquel Ensenyat Riutort
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