Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper dijous, 29
d’octubre a les 16’10 hores a la sala de sessions de la Casa Consistorial.
Si a l’hora indicada per a l’inici de la sessió no hi ha el nombre de membres requerit, la sessió es farà, en
segona convocatòria, dos dies després de l’assenyalada per a la primera.
Vist i Plau
CASTAÑER
ALEMANY, JOAN

L’expedient i antecedents corresponents als assumptes inclosos a l’ordre del dia, són a la Secretaria
Municipal a disposició dels membres de la Corporació.
ORDRE DEL DIA.

1. Lectura i aprovació dels esborranys de les actes corresponents a les sessions ordinàries
de dia 30.07.15. i 24.09.15.
2. Proposta per aprovar procedir a incloure l'associació anomenada “Plataforma suma por
el compromiso social y la participación” en el registre Municipal d'Associacions amb el
número d'inscripció 275.
3. Proposta per aprovar la modificació dels models de declaracions de béns i d'activitats de
l'Ajuntament de Calvià.

4. Proposta per aprovar reconèixer factures corresponents a l'exercici anterior per un
import de 32,546,34 €.
5. Proposta per aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 6/15 per
a l’aplicació de superàvit.

6. Proposta per nomenar els representants de la Corporació en el Consell Escolar
Municipal i per nomenar la Vicepresidenta del Consell Escolar Municipal.
7. Proposta per aprovar l'adhesió del municipi de Calvià al Pacte social per l'aigua i a la
“Asociación española de operadores públicos de abastecimiento y saneamiento
(AEOPAS)”.
8. Proposta per aprovar instar al govern de les Illes Balears l'inici de tramitació per a la
unió i ampliació de les reserves marines del Toro i les Illes Malgrats.
9. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria núm. 205/2015 de data
16/07/2015 dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en
el Procediment Ordinari núm. 39/2013 promogut per l'entitat mercantil LIDL
SUPERMERCADOS S.A. contra l'Ajuntament de Calvià.
10. Proposta per aprovar acatar i complir el decret núm. 200/2015 de data 08/09/2015 dictat
pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el Procediment
Ordinari núm. 54/2015 promogut per D. JUAN RAMÓN ALVAREZ LEON contra
l'Ajuntament de Calvià.
11. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria núm. 226/15 de data 07/07/2015
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
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Procediment Ordinari núm. 92/2014 interposat per l'entitat mercantil HOTELES
SANTA PONSA S.A. davant l' AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
12. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 259/15 de data 30/07/2015
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat núm. 250/2014 interposat per l'entitat mercantil F&A BEACH
S.L. davant l' AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
13. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 581/2015 de data 30/09/2015
dictada per la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears en el Rotlo d'apel·lació 190/2015 dimanant del recurs interposat per D.
JOSÉ PÉREZ GAMBAO davant la Sentència dictada en el Procediment Abreujat núm.
284/2013 promogut pel Sr. Pérez contra l'Ajuntament de Calvià.
14. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 325/15 de data 01/09/2015
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat núm. 182/2014 interposat por l'entitat mercantil OPTURSA
MANAGEMENT S.L. davant l' AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
15. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 274/2015 de data 31/07/2015
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat 180/2014 promogut per Dª. NURIA VILASECA ALEGRE
contra l'Ajuntament de Calvià.
16. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria núm. 275/2015 de data
01/09/2015 dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en
el Procediment Abreujat núm. 62/2013 promogut per de D. ANTONIO IGLESIAS MIR
contra l'Ajuntament de Calvià.
17. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 392/15 de data 30/09/2015
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat núm. 71/2015 interposat por l'entitat mercantil GRUPO
PAGUERA S.L. davant l' AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
18. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria núm. 94/2015 de data 25/03/2015
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
Procediment Ordinari núm. 118/2013 promogut per l'entitat mercantil
SUPERMERCADOS PICABO S.L. contra l'Ajuntament de Calvià.
19. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 558/2015 de data 29/09/2015
dictada per la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de las
Illes Balears en el Rotlo d'apel·lació 186/2015 dimanant del recurs interposat per
l'Ajuntament de Calvià davant l' anterior l'auto.
20. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria núm. 93/2015 de data 25/03/2015
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
Procediment Ordinari nº 10/2013 promogut per l'entitat mercantil HOTELERA
FLORIDA S.A. contra l'Ajuntament de Calvià.
21. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 559/2015 de data 29/09/2015
dictada per la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les
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Illes Balears en el Rotlo d'apel·lació 193/2015 dimanant del recurs interposat per
l'Ajuntament de Calvià davant l' anterior l'auto.
22. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria núm. 206/2015 de data
16/07/2015 dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca a la
peça de nul·litat ordinària 5/2014 dimanant del Procediment Abreujat núm. 451/2010
interposat per l'entitat CRISTAL C.B. davant l' AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
23. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 5/15 de data 14/01/2015 dictada
pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el Procediment
Ordinari núm. 135/2013 interposat per l'entitat mercantil TREBALLS
AGROFORESTALS INSULARS S.L. davant l' AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
24. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 571/2015 de data 30/09/2015
dictada per la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears en el Rotlo d'apel·lació 102/2015 dimanant del recurs interposat per
l'entitat mercantil MELCHOR MASCARÓ S.A. davant l'anterior Sentència.
25. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria de data 13.10.15 dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears a la peça separada de mesures cautelars
65/15 Procediment ordinari 65/15 seguit a instància de Lidl Supermecados, SA.
26. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria de data 13.10.15 dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears a la peça separada de mesures cautelars
62/15 Procediment ordinari 62/15 seguit a instància de Compañía Hotelera Playa
Paguera, SA i Compañía Hotelera Florida, SA.
27. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria de data 15.10.15 dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears a la peça separada de mesures cautelars
68/15 Procediment ordinari 68/15 seguit a instància de Mittenwald, SA, Hotel Reina
Paguera, SA i Reina Paguera Park, SL.
28. Declaració institucional de suport a la transformació de Calvià en Ciutat intel·ligent.
29. Declaració institucional amb motiu del dia internacional contra la violència de gènere.
30. Moció del Grup Popular per instar al Govern Balear a ampliar el termini d’adaptació de
l’oferta complementària de Calvià a la normativa turística vigent.
31. Moció del Grup Popular per instar al Consell de Mallorca a mantenir al seu càrrec el
cost del servei de bombers (Serpreisal).
32. Moció del Grup Popular instant al Consell de Mallorca i al Govern Balear a impulsar
cap modificació de la Llei del sòl en quan a les competències per a l’aprovació de
planejament urbanístic.
33. Moció del Grup Sí se puede Calvià per a la creació d’un sistema d’aprofitament i
distribució d’excedents d’aliments.
34. Moció del Grup Esquerra Oberta per a la protecció, rehabilitació i compliment de la
legislació a les torres de vigilància de Calvià i l’execució d’un pla urgent a la Torre de
Cala Figuera.
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35. Moció del Grup Esquerra Oberta instant al Govern Balear i al Col·legi oficial de
farmacèutics de les Illes Balears a l’obertura de farmàcia de guàrdia de horari nocturn.
36. Moció del Grup Esquerra Oberta instant al Govern Balear a l’obertura dels centres de
salut en horari d’horabaixa i a la contractació del personal tècnic necessari.
37. Moció del Grup Esquerra Oberta per declarar Calvià municipi amic dels animals i
respectuós amb els seus drets.
38. Moció del Grup Esquerra Oberta per exigir al Govern d’Espanya la concessió d’asil
polític a Hassan Aaalia, així com l’acceleració de les peticions d’asil presentades.
39. Moció del Grup Mixt, regidor Sr. Tarancón, per a la incorporació d’una cabina de
pintura a Calvià 2000, SA.
40. Moció del Grup Mixt, regidor Sr. Tarancón, per a la valoració de l’antiguitat en els
concursos oposició que es realitzin a Calvià 2000, SA.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL
41. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes de setembre de
2015.
42. Donar compte de la Resolució de batlia de 15.10.15 pel qual es disposa l’immediat
compliment del resolt a les interlocutòries de 13.10.15 dictades per la Sala del
Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears a les
peces separades de mesures cautelars tramitades en els procediments ordinaris 62 y 65
de l’any 2015.
43. Donar compte de la modificació de crèdit per incorporació de romanents número
5/2015.
44. Donar compte del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calvià i Stephen
Cycling Holidays.
45. Donar compte del conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Calvià, la Fundació
Calvià 2004, Engels T.E.C. B.V i Viajes Adramar S.A per a l'organització dels tornejos
“Mallorca Football Tournaments”.
46. Donar compte del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calvià i l'Associació
hotelera Paguera i Cala Fornells per a l'ús de les instal·lacions esportives del terme
municipal de Calvià.
47. Donar compte del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calvià i l'Associació
hotelera Bahía de Santa Ponsa per a l'ús de les instal·lacions esportives del terme
municipal de Calvià.
48. Donar compte del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calvià i l'Associació
hotelera Palmanova-Magaluf per a l'ús de les instal·lacions esportives del terme
municipal de Calvià.
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49. Donar compte del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calvià i l'associació
d'artesans mercaders i feriants de Mallorca per a l'organització de la Fira de Tardor
2015.
50. Donar compte de l'acord de col·laboració entre el Ministeri de l'Interior i l'Ajuntament
de Calvià per a la incorporació del cos de Policia Local al sistema de seguiment integral
dels casos de violència de gènere.
51. Donar compte del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calvià i la Fundació
Joyron per a l'organització d'un esdeveniment benèfic el 19 de setembre de 2015.
52. Donar compte del conveni entre armadores de Paguera SL i l'Ajuntament de Calvià per
a la realització del desembarcament de les festes del rei en Jaume 2015.
53. Assumptes d’urgència.
54. Precs i preguntes.
Calvià, 26 d’octubre de 2015.
El Batle
Alfonso Rodríguez Badal
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