CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL
INSULAR DE MALLORCA

CONSELL

Us convoc a la reunió ordinària del Ple.
Data: 14 de febrer de 2019
Caràcter: ordinària
Hora: 9.00 hores
Lloc: sala de plens
ORDRE DEL DIA:
I) PART RESOLUTIVA
PRESIDÈNCIA
1. Aprovació actes anteriors (13-12-2018, 21-12-2018 ext. i 10-01-2019).
2. Declaracions institucionals.
3. Decrets a ratificar.
a) Decret pel qual es designen la persona representant del Consell Insular de
Mallorca en el Consell Rector de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes
Balears.
4. Presa de coneixement de les mesures organitzatives adoptades per la Presidència:
a) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es disposa la
suplència de la Presidència els dies 23, 24, 25 i 28 de gener de 2019.
b) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es disposa la
suplència de la Presidència el dia 12 de febrer de 2019.
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS
5. Proposta d’acord de declaració de la pèrdua del dret al cobrament parcial de la
subvenció nominativa concedida a la Federació Balear de Golf.
6. Proposta d’acord de declaració de la pèrdua del dret al cobrament parcial de la
subvenció nominativa concedida a la Federació Balear de Ball Esportiu.
7. Proposta d’acord de declaració de la pèrdua del dret al cobrament parcial de la
subvenció nominativa concedida a la Federació Balear de Motociclisme.
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA
8. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del
Departament de Participació Ciutadana i Presidència. D.I. de Comunicació. Any 2019.
Import total 62.909,00 €. Relació F/2018/2783. Factures de serveis de publicitat 2018.
9. Proposta d’aprovació de les assignacions econòmiques als grups polítics amb
representació al Consell de Mallorca per a l'any 2019, fins dia 26 de maig.
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA
10. Proposta de resolució d’aprovació de l’expedient núm. 1 de modificació de
crèdits, per transferència (TR01/2019), en el pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic
de Mallorca per a l’exercici 2019.

11. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 7 de modificació de crèdits en el
pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2019, per suplement de crèdit
(SUP0l/2019).
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
12. Rectificació d’errada material de l’acord del Ple del Consell Insular de Mallorca
de dia 13 de setembre de 2018, amb relació al Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics
de Mallorca (PIAT).
13. Estratègia del paisatge del Consell de Mallorca en execució del Conveni europeu
del paisatge i del Pla Territorial Insular.
14. Proposta d’acord del ple en 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.
15. Proposta definitiva d’aprovació del conveni de delegació de competències del
municipi de sa Pobla en el Consell Insular de Mallorca. Agència de defensa del
territori de Mallorca.
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
16. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (Exp. REC 26-18) (108.995,34 €).
17. Proposta d’acord d’aplaçament a l’any 2020, de l’aportació de l’anualitat 2019 de
l’IMAS al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials, així com la
modificació de les condicions de pagaments de les anualitats restants.
18. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (exp. Rec 01/19) (115.990,14 €).
*19. Proposta d’aprovació d’uns nous Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
20. Proposta de concessió d’una subvenció nominativa a la Federació Balear de Trot
per al foment de l’esport hípic a Mallorca consistent en l’organització i
desenvolupament de les curses de cavalls, als hipòdroms de Son Pardo i municipal de
Manacor, pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2018 a 30 de setembre de 2019, i
d’aprovació del text del conveni regulador.
II) DESPATX EXTRAORDINARI
III) PART DE CONTROL
21. 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
22. Pregunta que formula la Sra. Catalina Serra Garcías a la consellera Sra. María del
Carmen Palomino (opcions CIM per estabilitat treballadors interins i reducció taxa
interinitat).
23. Pregunta que formula la Sra. Catalina Serra Garcías al conseller Sra. Joan Font
(estat redacció Llei del foc i aprovació Pla Director).

24. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny a la consellera Sra. María del
Carmen Palomino (situació i usos prevists per als edificis de la Misericòrdia i de
l’antiga seu del Departament de Carreteres).
25. Pregunta que formula el Sr. Antoni Amengual Perelló a la consellera Sra.
Mercedes Garrido (actuacions camí dels Reis al seu pas per Gènova i si s’hi ha
d’executar un carril bici).
26. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la consellera Sra. Margalida
Puigserver (incidència Renda Social Garantida sobre peticions RMI any 2018).
27. Pregunta que formula el Sr. Mauricio Rovira de Alós a la consellera Sra.
Mercedes Garrido (fase projecte i aprovació de la via d’evacuació del túnel de Sóller).
28. Pregunta que formula el Sr. Onofre Ferrer Riera a la consellera Sra. Mercedes
Garrido (situació projecte de construcció carril zero a la rotonda d’entrada a Manacor
i polígon industrial).
29. Pregunta que formula el Sr. Joan Rotger Seguí a la consellera Sra. Mercedes
Garrido (tràmits fets per construcció d’una rotonda en el pk 4.9 de la ctra. Ma-2130).
30. Pregunta que formula el Sr. Antoni Serra Comas a la consellera Sra. Mercedes
Garrido (situació projecte i/o licitació obres per millorar seguretat ciclistes i evitar
inundacions a la ctra. Ma-3433 fins a ctra. d’Artà).
31. Pregunta que formula el Sr. Antoni Serra Comas a la consellera Sra. Mercedes
Garrido (situació projecte i/o licitació obres ampliació vials i millores seguretat
ciclistes i vianants a la Ma-3420 fins Ma-13 i a la Ma-13/Ma-2200 fins Crestatx).
MOCIONS
32. Moción que presenta el Grupo Ciudadanos para solicitar una linea de
subvenciones dirigida a fundaciones sin ánimo de lucro que conservan y exhiben
colecciones museográficas del patrimonio histórico de la isla.
33. Moción que presenta el Grupo Ciudadanos relativa a las escuelas infantiles
municipales de 0-3 años.
34. Moció que presenta el Grup El Pi per reprovar el govern de l’Estat pel
maltractament pressupostari al què sotmet les Illes Balears.
35. Moció que presenta el Grup El Pi en suport dels empleats públics interins i
revocació de l’oferta de l’ocupació pública del personal funcionari de l’IMAS 2018.
36. Moció que presenta el Grup Popular per combatre l’ocupació il·legal d’habitatges,
garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i béns i la convivència social.
37. Moció que presenta el Grup Popular envers el tancament de la planta de
tractament de llots d’Ariany.
38. Moció que presenta el Grup Popular envers la immediata reversió de les
concessions d’habitatges portuaris.
39. Moció que presenta el Grup Popular envers ZEPA Mallorca.
INTERPEL·LACIONS
40. Interpel·lació que formula la Sra. Catalina Serra Garcías al Sr. Jesús Jurado sobre
compromisos incomplits en matèria de Participació Ciutadana.

41. Interpel·lació que formula la Sra. Francisca Mora Veny al Sr. Jesús Jurado sobre
polítiques de gent gran.
42. Interpel·lació que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover al Sr. Jesús Jurado sobre
situació de l’àrea d’Igualtat després de la transferència de noves competències.
PRECS
Palma, 11 de febrer de 2019
El president
Miquel Ensenyat Riutort
*Aquest punt no ha estat dictaminat per la Comissió Informativa i, per tant, se n’ha de ratificar la
inclusió en l’ordre del dia.

