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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el
proper dijous, 28 de setembre a les 16’00 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.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Els expedients 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 de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de
dia 27.07.17.
2. Proposta per aprovar agrair els serveis prestats per la Sra. Irene Arja Suhonen
Kaariainen.
3. Proposta per aprovar incloure l’associació “Weightlifting Club Mallorca” en el
Registre Municipal d’Associacions, assignant-li el número d’inscripció 301.
4. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 304/2016 de 01/09/2016
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
procediment ordinari núm. 89/2015 en el recurs contenciós interposat per Arena
d’Or Explotacions Turístiques SL. contra l’Ajuntament de Calvià. (NR SSJJ:
46/15).
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5. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 278/2017 de 23/06/2017
dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el Rotllo d’Apel·lació 29/2017 en el recurs interposat per la
mercantil recurrent front a l’anterior sentència.
6. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 248/2017 de 29/05/2017
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
procediment abreujat núm. 227/2016 en el recurs contenciós interposat per
Barceló Arrendamientos Turísticos, SL contra l’Ajuntament de Calvià. (NR SSJJ:
50/16).
7. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria núm. 152/2017 de
29/05/2017 dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el
procediment ordinari 21/2017, en el recurs que fou interposat per S'Hostalet, SA.
front a l’Ajuntament de Calvià. (NR SSJJ 04/2017)
8. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 213/2017 de 17/05/2017
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en
el procediment abreujat 338/2016 en el recurs que fou interposat per Stereo Bar
Magalluf, SL. front a l’Ajuntament de Calvià. (NR SSJJ 86/16).
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9. Proposta per aprovar acatar i complir el decret núm. 145/2017 de 12/06/2017
dictat pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
procediment ordinari 78/2016 en el recurs que fou interposat per l’Ajuntament de
Calvià front a Ports de les Illes Balears, Puerto Punta Portals, SA., Hans-Joachim
Plage i Claudia Thekla-Margareta Timm (NR SSJJ 31/16).
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10. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 200/2017 de 28/07/2017
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en
el procediment abreujat 230/2016 en el recurs que fou interposat per Barceló
Hotels Mediterraneo, SL. front a l’Ajuntament de Calvià. (NR SSJJ 48/16).
11. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 277/2017 de 17/06/2017
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en
el procediment abreujat 360/2016 en el recurs que fou interposat per Stereo Bar
Magaluf, SL. front a l’Ajuntament de Calvià. (NR SSJJ 87/16).
12. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 365/2016 de 12/09/2016
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en
el procedimento ordinari 132/2013 en el recurs que fou interposat per Caló den
Monjo, SA front a l’Ajuntament de Calvià. (NR SSJJ 64/13).
13. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 164/2017 de 03/04/2017
dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el Rotllo de Sala 429/2016 dimanant del recurs
d’apel·lació interposat per Caló den Monjo, SA front a l’anterior sentència, sent
part apel·lada l’Ajuntament de Calvià.
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14. Proposta per aprovar ratificar el Decret de data 27/07/2017 sobre designació i
compareixènça en el recurs contenciós administratiu seguit davant la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
com procediment ordinari núm. 237/2017 interposat a instàncies de la Delegació
del Govern a Illes Balears contra la Instrucció per una contractació pública amb
responsabilitat social, medi ambiental i lingüística aprovada pel Ple de
l’Ajuntament de Calvià dia 25.05.17.
15. Proposta per aprovar inicialment la modificació del Reglament que regula l’accés
i ús del Centre Empresarial de Calvià.
16. Proposta per aprovar crear una comissió anomenada “Grup de treball per a la
creació d’un banc de terres municipals de l’Ajuntament de Calvià.
17. Proposta per aprovar el Compte General de l’exercici 2016.
18. Proposta per aprovar la participació del Col·legi Oficial d’enginyers Industrials de
les Illes Balears en la Mesa tècnica per a la millora de l’accessibilitat.
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19. Proposta per adoptar acord en relació al recurs de reposició interposat per
l’entitat “Hotelera la Cruz S.A.” contra l’acord del Ple Municipal de data 29.06.17
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a l’expedient de recuperació de ofici d’una porció de la zona verda de domini
públic ubicada a la Gran Via de la Creu de Santa Ponça.
20. Proposta per aprovar ratificar el Decret de Batlia pel qual es declaren d’interès
turístic local els esdeveniments “Dia del turista de Palmanova – Magaluf” i “Dia
del turista de Peguera”.
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21. Moció del Grup PSOE contra l’explotació sexual de dones i nines.
22. Moció del Grup PSOE sobre la convocatòria del Referèndum i la situació política
de Catalunya.

23. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta en defensa de la
democràcia i el dret a decidir.
24. Moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular per a la rebaixa de la
taxa de tractament i eliminació de residus sòlids urbans.
25. Moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular a favor del turisme al
municipi de Calvià.
26. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per un model turístic
sostenible i de qualitat.
27. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per a la reprovació del
Govern d’Espanya pel no compliment dels compromisos d’acollida de refugiats.
28. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per a la creació d’una
comissió de seguiment dels acords plenaris per assegurar el seu compliment.
29. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per a la recuperació de
les parcel·les de Ses Rotes Velles / Costa de la Calma cedides a l’Ibavi.
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30. Moció presentada pel Grup Mixt, Sr. Tarancón Nieto, per a la instal·lació de
contenidors de poda al municipi.
31. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per a la creació d’una
xarxa d’infrastructures ciclistes al municipi de Calvià.
32. Moció presentada per la regidora no adscrita, Sra. Manresa Pérez, per a la
implantació d’una xarxa de bicicletes públiques.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
33. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents als mesos de
juliol i agost de 2017.
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34. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 20/2017.
C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 100 – a/e: calvia@calvia.com

https://www.admonline.calvia.com/csv

35. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 21/2017.
36. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 22/2017.
37. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 23/2017.
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38. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 24/2017.
39. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 25/2017.
40. Donar compte de la modificació de crèdit per incorporació de romanents núm.
5/2017.

41. Donar compte del decret pel qual es valida la factura número 15/2017 de Club
Natación Calvià per import de 19.726,27 € corresponent a la gestió de les
piscines municipals i del servei de socorrisme del mes de juliol del 2017.
42. Donar compte del decret pel qual es valida la factura número 16/2017 de Club
Natación Calvià per import de 19.726,27 € corresponent a la gestió de les
piscines municipals i del servei de socorrisme del mes d’agost del 2017.

43. Donar compte del escrit del Partit Popular designant els membres del partit per
formar part de la Comissió per al pla de prevenció de residus municipals.
44. Donar compte del conveni entre la Fundació Calvià 2004, Ajuntament de Calvià i
l’Associació hotelera de Peguera i Cala Fornells per a l’organització del dia del
turista 2017.
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45. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de l’Habitatge i
l’Ajuntament de Calvià per posar en marxa un concurs d’idees a nivell
d’avantprojecte per a la construcció d’habitatges de protecció pública en els
solars situats en l’avinguda S’Olivera de Magaluf.
46. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i
l’Associació Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació pel qual s’estableixen les
condicions de la subvenció atorgada per contribuir amb els objectius del Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació per a l’any 2017.
47. Donar compte del conveni de col·laboració entre la conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Calvià per al
desenvolupament d’un projecte pilot per a la implantació de la mobilitat elèctrica
a les Illes Balears.
48. Donar compte del protocol general d’actuació entre l’Ajuntament de Calvià i el
Consell de Mallorca en relació amb la finca pública de Galatzó.

C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 100 – a/e: calvia@calvia.com

https://www.admonline.calvia.com/csv

49. Donar compte del conveni de col·laboració entre el CEIP Ses Rotes Velles,
Javier García López, Fundació Calvià 2004 i Ajuntament de Calvià per Escolart
Calvià 2017
50. Donar compte del conveni de col·laboració entre el CEIP Puig de Sa Morisca,
Francisco Nauzet Mayor Díaz, Fundació Calvià 2004 i Ajuntament de Calvià per
Escolart Calvià 2017.
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51. Donar compte del conveni de col·laboració entre el CEIP Xaloc, Antonio García
López, Fundació Calvià 2004 i Ajuntament de Calvià per Escolart Calvià 2017.
52. Donar compte del conveni de col·laboració entre el CEIP Cas Saboners, Llorenç
Xavier Vidal Lledó, Fundació Calvià 2004 i Ajuntament de Calvià per Escolart
Calvià 2017.
53. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i metges
del món en relació a la prostitució en el municipi.
54. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i Casal
Petit-Germanes Oblatas en relació a la prostitució en el municipi.
55. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i Creu
Roja Espanyola a les Illes Balears en relació a la prostitució en el municipi.
56. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i
l’associació hotelera Peguera-Cala Fornells per atendre situacions d’emergència
social on es requereix un allotjament immediat i provisional.
57. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i
l’associació d’hotelers de Palmanova-Magaluf per a atendre situacions
d’emergència social on es requereix un allotjament immediat i provisional.
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58. Donar compte de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Calvià i l’associació Sonrisa Médica.
59. Donar compte de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Calvià i la associación del proyecto Micky-Almohada del corazón.
60. Donar compte del conveni entre l’Institut Mallorquí d’afers socials i l’Ajuntament
de Calvià per a la concessió d’ajudes econòmiques a famílies amb menors en
situació de risc social i a persones en situació de greu i urgent necessitat per a
l’any 2017.
61. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials i l’ajuntament de Calvià per al finançament dels serveis socials
comunitaris bàsics per a l’any 2017.
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62. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials i l’ajuntament de Calvià per dur a terme un projecte de suport psicosocial
i d’intervenció en infància i família en situació de risc per a l’any 2017.
63. Donar compte de l’acord de gestió excepcional d’estació d’impulsió d’aigües
residuals i instal·lacions complementàries de RES 50 de Magaluf.
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64. Donar compte de la resolució del conveni subscrit entre el servei de Joventut de
l’Ajuntament de Calvià i Zoo music produccions SL. per a la realització del
festival musicalvià 2017-actuació de l’artista Robe de Extremo Duro.
65. Donar compte del conveni entre les clíniques veterinàries del municipi i
l’ajuntament per a la realització de la campanya d’identificació i esterilització de
moixos domèstics 2017.
66. Donar compte de l’ampliació del conveni de col·laboració subscrit amb Baldea,
per a l’aplicació de la llei 1/92 de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen a
l’entorn humà.
67. Assumptes d’urgència.
68. Precs i preguntes.
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Calvià,
El Batle
Alfonso Rodríguez Badal
Destinataris:
Alfonso Luís Rodríguez Badal
Natividad Francés Gárate
Andrés Serra Martínez
María del Carmen Iglesias Manjón
Antonio García Moles
Eva María Serra Félix
Alfonso Molina Jiménez
María Teresa Albertí Casellas
Juan Cuadros Martínez
Francisca Muñoz Alcaraz
José Manuel Ruiz Rivero
Raquel Sánchez Collados
Mª Cristina Tugores Carbonell
Bartolomé Bonafé Ramis

Enrique Ortega Aguera
Daniel David Perpiñá Torres
Rosa María García Perelló
Juan Feliu Román
Antonio Alarcón Alarcón
Rafel Sedano Porcel
Alfonso Rodríguez Sánchez
Fernando Alcaraz Omiste
Isabel Manresa Pérez
Carles Tarancón Nieto
José Ignacio González de la Madrid Rodríguez
Secretari accidental
Interventor accidental
Tauler d’anuncis
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