CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL
INSULAR DE MALLORCA

CONSELL

Us convoc a la reunió ordinària del Ple.
Data: 14 de març de 2019
Caràcter: ordinària
Hora: 9.00 hores
Lloc: sala de plens
ORDRE DEL DIA:
I) PART RESOLUTIVA
PRESIDÈNCIA
1. Aprovació acta anterior (14/02/2019).
2. Donar compte de la renúncia de la consellera Sra. Esperança Català Ribó.
3. Declaracions institucionals.
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 el dia 27 de febrer de 2019.
b) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es disposa la
suplència de la Presidència els dies 6 i 7 de març de 2019.
c) Donar compte del Decret d’ordenació de la directa execució de mesures per fer
front a les conseqüències produïdes els dies 31 de gener i 1 de febrer de 2019 a
la carretera de Ma-2130 pk 13 (Inca-Lluc), per l’esllavissament del mur de
contenció i la caiguda d’un tram de la carretera.
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS
5. Proposta de nomenaments pendents dels nous membres, titulars i suplents, del
Consell Escolar de Mallorca.
6. Proposta d’acord de la pèrdua del dret de l’entitat Mallorca Planetarium Space
Center (MPSC) a cobrar la quantitat de 10.474,95 €, del total de la subvenció
nominativa 2016 que se li havia concedit per tal de donar suport a la realització de les
seves activitats de 2016.
7. Proposta d’acord de la pèrdua del dret de l’entitat Obra Cultural Balear a cobrar una
part de la subvenció nominativa 2017 concedida per tal de donar suport a la
realització de les seves activitats 2017 (import revocació: 1.557,18 €).
8. Proposta d’acord per la delimitació del BIC monument del Pedret de Bóquer en el
terme municipal de Pollença.
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA
9. 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 27.588,00 €. Relació F/2018/2830. Factures de serveis de subscripció
servei notícies balears Ag. EFE i Ag. Europa Press per internet 2018.

10. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del
Departament de Participació Ciutadana i Presidència. Anys 2018 1 2019. 37.897,57 €.
Relacions F/2018/2647, F/2018/2822, F/2018/2824, F/2018/2826, F/2018/2850 i
F/2019/62. Factures 2017, 2018 i 2019.
* 11. 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 de 197.682,60 €. Relacions F/2019/107 i F/2018/2851. Factures de
serveis de publicitat 2018.
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA
12. Donar compte de l’expedient d’Intervenció núm. 4T/2018 de compliment de les
obligacions trimestrals, corresponents al quart trimestre de 2018, de subministrament
d’informació de la Llei 2/2012 LOEPFS, desenvolupada per l’Ordre HAP/2015/2012.
13. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits dels
exercicis 2017 i 2018 del Departament d’Economia i Hisenda (2018REC70.04)
(3.358,80 €).
14. Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de la guia de contractació
socialment responsable del Consell de Mallorca.
15. Proposta de ratificació de l’acord de fixació del percentatge mínim de reserva del
dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats contractes o de
determinats lots a centres especials d’ocupació d’iniciativa social, a empreses
d’inserció i a programes d’ocupació protegida i les directrius d’aplicació.
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
16. Acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del Departament de
Desenvolupament Local corresponent a les factures de la relació F/2018/396 de la
Direcció Insular d’Emergències per béns subministrats i serveis prestats durant
l’exercici 2018 (54.295,65 €).
17. Proposta d’acord d’aprovació inicial de revocació de tres subvencions, dues
incloses en el Pla d’Obres i Serveis i una finançada per conveni de l’any 2011.
18. Acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la Direcció
Insular de Cooperació Local i Caça del Departament de Desenvolupament Local
(28.685,83 €).
19. Proposta de ratificació de l’acord adoptat per la Junta Rectora de l’Institut de
l’Esport Hípic de Mallorca, de trasllat de proposta alternativa per al manteniment del
vigent conveni entre el Patronat Municipal d’Esports de Manacor i l’Institut de
l’Esport Hípic de Mallorca, i d’ampliació de la data de resolució de l’esmentat
conveni.
DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA
20. Aprovació de la rectificació de l’inventari de béns i drets del Consell de Mallorca
corresponent a l’any 2017.
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.
22. Relació de resolucions d’aprovació de convenis i de modificacions de crèdits de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
PREGUNTES
23. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny al conseller Sr. Jesús J. Jurado
Seguí (cost econòmic de la campanya publicitària “Regala Igualtat per Sant Valentí,
en contra del mite de l’amor romàntic” i processos d’avaluació per aquesta i d’altres
campanyes similars).
24. Pregunta que formula el Sr. Antoni Amengual Perelló, a la consellera Sra.
Mercedes Garrido Rodríguez (mesures de les ja enunciades s’adoptaran d’aquí al mes
de maig per a millorar els accessos viaris de Palma i quina ha estat la intervenció del
Departament de Territori i Infraestructures i de la Comissió per a les Línies
Estratègiques de Mobilitat de Mallorca en l’estudi dels aparcaments dissuasius.
25. Pregunta que formula la Sra. Catalina Serra Garcías a la consellera Sra. Mercedes
Garrido Rodríguez (medidas adoptadas para la reducción de siniestralidad en los
puntos negros y tramos de concentración de accidentes en Mallorca).
26. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la consellera Sra. Margalida
Puigserver Servera (confirmació de la recepció d’atenció a altres entitats dels usuaris
del tancat Centre Gaspar Hauser).
27. Pregunta que formula el Sr. Jeroni Salom Munar a la consellera Sra. María del
Carmen Palomino Sánchez (en referència als correus electrònics corporatius de
l’Ajuntament de Binissalem, tipus de control del Consorci envers els correus
electrònics).
28. Pregunta que formula el Sr. Joan Rotger Seguí al conseller Sr. Cosme Bonet Bonet
(situació del Casal Can Weyler i actuacions dutes a terme des de l’anterior pregunta.
Valoració del conseller responsable).
29. Pregunta que formula el Sr. Joan Rotger Seguí al vicepresident 1er i conseller Sr.
Francesc Miralles Mascaró (valoració dels resultats del procediment de selecció de la
persona que ha d’assumir la direcció del Museu d’Art contemporani Es Baluard i
conclusions)
30. Pregunta que formula el Sr. Jeroni Salom Munar al conseller Sr. Joan Font Massot
(compliment legalitat urbanística de l’obra per fer un elevador vertical al municipi de
Lloret).
31. Pregunta que formula la Sra. Catalina Soler Torres al president del Consell de
Mallorca Sr. Miquel Ensenyat Riutort (situació del projecte d’Es Sindicat de Felanitx
en referència a l’anunci de la seva expropiació).
MOCIONS
32. Moció que presenta el Grup El Pi per reprovar els governs del Consell de
Mallorca i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per la manca d’avanç en la
transferència de les competències del transport públic terrestre al Consell de Mallorca.
33. Moció que presenta el Grup El Pi per la preservació de les arts i tècniques
constructives de la pedra en sec en totes les intervencions del Consell en
infraestructures i carreteres catalogades com a elements etnològics pels municipis de
Mallorca.

34. Moción que presenta el Grupo Político Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía ante
el pleno del Consell de Mallorca para solicitar una línea de subvención dirigida a
fundaciones sin ánimo de lucro que conservan y exhiben colecciones museográficas
del patrimonio histórico de la isla.
35. Moción que presenta el Grupo Ciudadanos para solicitar protección institucional a
la Marxa des Güell a Lluc a Peu.
36. Moción que presenta el Grupo Ciudadanos para solicitar un informe sobre el
grado de cumplimiento de las propuestas aprobadas por el pleno de esta institución a
lo largo de la actual legislatura.
37. Moció que presenta el Grup Popular envers proposta d’adquisició del vaixell
Odón de Buen per la seva incorporació al Museu Marítim de Mallorca.
38. Moció que presenta el Grup Popular envers l’aprovació del projecte del traçat de
l’enllaç de l’autopista de Llevant amb la Ma-30 i el Coll d’en Rabassa Tram 1.
INTERPEL·LACIONS
39. Interpel·lació que formula la Sra. Francisca Mora Veny al conseller Sr. Jesús
Jurado Seguí en referència polítiques de Gent Gran.
40. Interpel·lació que formula la Sra. Cristina Fiol Fluixà al conseller Sr. Francesc
Miralles Mascaró en referència al Velòdrom Tirador de Palma.
41. Interpel·lació que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la consellera Margalida
Puigserver Servera en referència a la situació del centre de menors Norai.
PRECS
Palma, 11 de març 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.

