CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL
INSULAR DE MALLORCA

CONSELL

Us convoc a la reunió ordinària del Ple.
Data: 14 de gener de 2021
Caràcter: ordinària
Hora: 9.30 hores
Lloc: sala de plens
ORDRE DEL DIA:
I) PART RESOLUTIVA
PRESIDÈNCIA
1. Aprovació actes anteriors (02-12-2020 ext., 10-12-2020, 16-12-2020 ext. i urg. i
30-12-2020 ext. i urg.).
2. Declaracions institucionals.
3. Presa de coneixement de les mesures organitzatives adoptades per la Presidència:
a) Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomenen
membres de la Comissió Informativa.
b) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es modifica el nom
d’una direcció insular.
c) Decret de la presidenta 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.
4. Decrets a ratificar:
a) Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es designen
els representants del Consell Insular de Mallorca en la Mesa del Transport
Marítim.
DEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
5. Nomenament de representant del Consell Insular de Mallorca al Consell Balear de
l’Aigua.
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA
6. Declaració de compatibilitat del conseller Sr. Antoni Amengual Perelló per exercir
l’advocacia de forma esporàdica i/o residual.
DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
7. Proposta d’Acord sobre el recurs de reposició que ha interposat el senyor JAER,
Degà de la Demarcació de Balears del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
contra l'Acord del Ple del Consell de Mallorca, de dia 30 de juliol de 2020,
d'aprovació de la modificació parcial de l’RLT del Consell Insular de Mallorca.
8. Proposta d’Acord sobre el recurs de reposició que han interposat el Sr. CMG i
dotze persones més contra l’acord del Ple del Consell de Mallorca de modificació de
l’RLT de 30 de juliol de 2020 (BOIB núm. 136, de 4 d’agost de 2020).

9. Ratificació de l’acord pel qual es regula el teletreball al Consell de Mallorca
adoptat per la Mesa General de Negociació Conjunta de personal funcionari i laboral
del Consell de Mallorca-IMAS de 26 de novembre de 2020.
* 10. Rectificació de la proposta d’aprovació de l’expedient núm. 46 de modificació
de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2020, per suplement de
crèdit (SUP10/2020).
DEPARTAMENT DE TERRITORI
11. Modificació del Reglament d’organització i funcionament de l’observatori
d’assessorament, seguiment i gestió de la Política del Paisatge de Mallorca.
DEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES
12. Proposta d’acord sobre la sol·licitud de compensació econòmica de PAMASA per
la pèrdua d’ingressos com a conseqüència dels efectes del COVID-19 i les mesures
adoptades per les Autoritats en la lluita contra la pandèmia. (Exp. núm. 001/2004).
II) DESPATX EXTRAORDINARI
III) PART DE CONTROL
13. Decrets i resolucions per donar-ne compte.
a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària.
PREGUNTES
14. Pregunta que formula la Sra. Beatriz Camiña Pinós al conseller Sr. Andreu Serra
Martínez sobre quines previsions de temporada turística té la Conselleria de Turisme.
15. Pregunta que formula el Sr. Oswaldo Cifre Bordoy al conseller Sr. Iván Sevillano
Miguel sobre previsió de reunió de la comissió de mobilitat.
16. Pregunta que formula el Sr. Antonio G. Gili Millán a la consellera Sra. M. Teresa
Suárez Genovard relativa a conclusions sobre els actes i incidència de la celebració de
la passada Diada de Mallorca.
17. Pregunta que formula el Sr. Pedro Bestard Martínez a la consellera Sra. Isabel M.
Busquets Hidalgo sobre el grau de coordinació entre l’Ajuntament de Marratxí i el seu
departament per evitar i revertir la degradació arquitectònica de Son Macià Negre.
18. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny al conseller Sr. Andreu Serra
Martínez sobre gestions per assegurar la temporada turística 2021 i previsions
d’ocupació per Setmana Santa i per l’estiu.
19. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny al conseller Sr. Javier de Juan
Martín sobre pla de vacunació a les residències.
20. Pregunta que formula el Sr. Mauricio Rovira de Alós al conseller Sr. Iván
Sevillano Miguel sobre mesures per donar compliment a l’acord del Ple de
l’Ajuntament de Fornalutx relatiu al talús de la carretera Ma-2120.
21. Pregunta que formula el Sr. Llorenç Galmés Verger al conseller Sr. Josep Lluís
Colom Martínez sobre la situació actual dels bombers de Mallorca.
22. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover al conseller Sr. Javier de Juan
Martín sobre si dia 25 de desembre passat funcionava la centraleta telefònica de La
Bonanova i si es varen suspendre les visites de familiars els dies 26 i 27 de desembre.
23. Pregunta que formula la Sra. Raquel Sánchez Collados al conseller Sr. Andreu
Serra Martínez sobre quin és el seu model de gestió amb relació a Medicina Esportiva.

MOCIONS
24. Moció que presenta el Grup Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía relativa al
posicionament de Mallorca com a destí de turisme permanent per a teletreballadors
estrangers.
25. Moció que presenta el Grup Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía relativa a l’abús
de la temporalitat en la contractació de la institució insular i els seus ens dependents.
26. Moció que presenta el Grup Vox Mallorca relativa a la defensa de la llibertat
d’expressió i informació.
27. Moció que presenta el Grup Vox Mallorca relativa a l’extensió de les cures
pal·liatives dins del Sistema Nacional de Salut com alternativa a la denominada Llei
d’eutanàsia.
28. Moció que presenta el Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears per a la defensa,
difusió i promoció de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears.
29. Moció que presenta el Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears per a la creació
d’un govern de concentració.
30. Moció que presenta el Grup Popular envers les mesures a adoptar relatives al
personal del Consell de Mallorca i dels seus organismes dependents que es troba en
situació d’abús de la temporalitat en la seva contractació.
31. Moció que presenta el Grup Popular envers cans d’assistència.
32. Moció que presenta el Grup Popular envers el monestir de Bellpuig.
INTERPEL·LACIONS
33. Interpel·lació que formula el Sr. Antonio G. Gili Millán al conseller Sr. Andreu
Serra Martínez relativa a conclusions sobre la convocatòria d’ajudes a la restauració
per part de l’FMT.
34. Interpel·lació que formula la Sra. Francisca Mora Veny al conseller Sr. Jaume
Alzamora Riera sobre ajudes al petit comerç.
35. Interpel·lació que formula el Sr. Llorenç Galmés Verger al conseller Sr. Josep
Lluís Colom Martínez sobre el finançament del Consell de Mallorca.
PRECS
Palma, 11 de gener de 2021
La presidenta

Catalina Cladera Crespí

* 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.

