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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el
proper dijous, 26 d’octubre 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 27.09.17.
2. Proposta per agrair els serveis prestats per la Sra. Lynn Tipper Jones.

3. Proposta per aprovar incloure en el Registre Municipal d’Associacions
l’Asociación cultural somos Magaluf, assignant-li el número d’inscripció 302.

4. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 268/2017 dictada el
04/09/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Abreujat nº 103/2017 en el recurs contenciós interposat per Dª.
Tania Moreno Segovia contra l'Ajuntament de Calvià.

5. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria nº 194/2017 dictada el
07/07/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Abreujat nº 372/2016 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat mercantil TR Hotel Torrenova, SL. contra l'Ajuntament de Calvià.
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6. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 325/2017 dictada el
07/09/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Ordinari nº 165/2015 en el recurs contenciós interposat per l'entitat
mercantil Villalba, SL. contra l'Ajuntament de Calvià.

7. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 267/2017 dictada el
04/09/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Abreujat nº 77/2017 en el recurs contenciós interposat per l'entitat
Mapfre España, SA. contra l'Ajuntament de Calvià.

8. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 193/2017 dictada el
29/06/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Ordinari nº 36/2016 en el recurs contenciós administratiu interposat
per l'entitat Ayosa Hoteles, SL. contra l'Ajuntament de Calvià.
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9. Proposta per aprovar acatar i complir el decret nº 225/17 dictat el 26/09/2017 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Ordinari
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nº 306/2011 en el recurs contenciós interposat per Dª Mª Monserrat Álvarez
Martín contra l'Ajuntament de Calvià i com a codemandada Dª Dolores Solá
Rodríguez.
10. Proposta per aprovar inicialment el Pla d’emergència en previsió de sequera de
Calvià.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

11. Proposta per aprovar acceptar la cessió del vial del Consell de Mallorca, de la
travessa de Santa Ponça Ma-1013 (entre la Ma-1 i la Creu de Jaume I).
12. Proposta per aprovar inicialment el Reglament del servei de menjar a domicili de
l’Ajuntament de Calvià.
13. Proposta per aprovar encomanar a la societat municipal Llar de Calvià, SA la
gestió del servei de menjar a domicili per a persones empadronades i residents a
Calvià.
14. Proposta per aprovar el conveni de planejament per a la tramitació d’una
modificació puntual sobre el vial d’accés al mar que actualment discorre entre els
hotels Antilles i Barbados.
15. Proposta per aprovar designar els membres del Consell Rector de l’òrgan
desconcentrat “Sa Societat”.
16. Proposta per aprovar la documentació relativa a l’avanç de la revisió del Pla
General d’Ordenació Urbana de Calvià.
17. Proposta per aprovar suspendre un any en els termes de l’article 50 de la Llei
2/2014, d’ordenació i ús del sòl, els procediments, llicències, autoritzacions i
comunicacions que es relacionen.
18. Proposta per aprovar la modificació de crèdit per ple número 2/2017.
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19. Proposta per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Calvià a la Declaració sobre la
posició del sector internacional de l’aigua respecte dels productes no aptes per
ser llençats pel vàter.
20. Moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular sobre els pagaments de
la PAC als agricultors de les Illes Balears.
21. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per a la creació d’un Pla
local de lectura i impuls de programes de promoció de lectura.
22. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per a la revisió de
l’ordenança reguladora dels preus públics a la Llar.
23. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta en suport a la comunitat
educativa.
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24. Moció presentada pel Grup Mixt, Sr. Tarancón Nieto, per a la dotació a la Policia
Local d’armes no letals.
25. Moció presentada per la regidora no adscrita, Sra. Manresa Pérez, per
implementar una xarxa wifi municipal a distints punts i espais públics del
municipi.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

26. Moció presentada per la regidora no adscrita, Sra. Manresa Pérez, per al foment
i recolzament efectiu de l’associació cultural Es Comte Mal.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
27. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes de
setembre de 2017.
28. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 26/2017.
29. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 27/2017.
30. Donar compte de la resolució d’incorporació de romanents de l’exercici 2016 a
l’exercici 2017 núm. 6/2017.
31. Donar compte de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la
Universitat de les Illes Balears per a la producció del projecte audiovisual Ramon
Llull.
32. Donar compte del conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i
Universitat, l’Imeb i l’Ajuntament en els programes de reutilització i creació de
fons de llibres de text i material didàctic dels centres educatius d’educació
primària i secundària de Calvià per al curs escolar 2017/18.
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33. Donar compte de la pròrroga del conveni entre Calvià 2000, SA i l’Ajuntament
per al lloguer de dos locals del carrer Lisboa, 6 de Santa Ponça.
34. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Asociación
Hotelera Bahía de Santa Ponça per a atendre situacions d’emergència social
quan es requereixi un allotjament immediat i provisional.
35. Donar compte del conveni entre el Sr. Volker Eugen Zeh i la Sra. Rike ZehZehenderesensu per a la cessió gratuïta d’ús de terrenys per a la instal·lació
d’onze lluminàries al Passeig Calvià-Es Capdellà.
36. Assumptes d’urgència.
37. Precs i preguntes.
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