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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el
proper dijous, 31 de maig 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.
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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 26.04.18.
2. Proposta per aprovar incloure l’associació Maganova al Registre municipal
d’associacions, assignant-li el número d’inscripció 309.
3. Proposta per aprovar esmenar l’errada material observada a l’acta de la sessió
plenària de dia 22.02.18, referent a l’acord d’aprovació definitiva de l’ordenança
municipal reguladora de la xarxa de sanejament a sòl urbà.
4. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 37/2017 dictada el
14/02/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Abreviat núm. 86/2016 en el recurs contenciós interposat pel
COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGIA I PSICOPEDAGOGIA DE LES ILLES
BALEARS contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.

5. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 35/2018 dictada el
24/01/2018 per la Sala del Contenciós administratiu del TSJIB en el Recurs
d'apel·lació núm 228/2017 interposat pel COLLEGI OFICIAL DE PEDAGOGIA
PSICOPEDAGOGIA DE LES ILLES BALEARS contra l'anterior sentència.
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6. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 47/2018 dictada el
25/01/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el
Procediment Ordinari núm. 61/2014 en el recurs contenciós interposat pel Sr.
OSCAR FEDERICO SANTANA CLARÍN contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.

7. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 66/2018 dictada el
05/03/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Abreviat núm. 238/2016 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat LISUR GESTION S.A. contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.

8. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 67/2018 dictada el
05/03/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Abreviat núm. 242/2016 en el recurs contenciós interposat per la
Sra. DOMINGA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
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9. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 90/2018 dictada el
20/03/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Abreviat núm. 425/2017 en el recurs contenciós interposat pel Sr.
RAFAEL SERRA MOLINER contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.

10. Proposta per aprovar acatar i complir el decret 20/2018 dictat el 15/02/2018 pel
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Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Ordinari
núm. 95/2015 en el recurs contenciós interposat per l'entitat mercantil CECOSA
SUPERMERCADOS S.L. contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.

11. Proposta per aprovar acatar i complir el decret 29/2018 dictat el 15/02/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Ordinari
núm. 94/2015 en el recurs contenciós interposat per l'entitat mercantil BROHER
S.L. contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.

12. Proposta per aprovar acatar i complir el decret 64/2018 dictat el 20/04/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Abreviat
núm. 315/2016 en el recurs contenciós interposat per l'entitat mercantil INEXCO
CASTILLO DUCAL S.A. contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.

13. Proposta per aprovar acatar i complir el decret 80/2018 dictat el 20/04/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Ordinari
núm. 155/2016 en el recurs contenciós interposat per l'entitat mercantil
HONOLULU S.A. contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
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14. Proposta per aprovar ratificar el decret de designació i compareixença en el
recurs contenciós administratiu seguit davant el Jutjat del contenciós
administratiu núm. 2 de Palma com a Procediment Ordinari 31/2018 interposat
per l'entitat PAMADI S.L. i altres contra l'activitat administrativa de l'Ajuntament
de Calvià consistent en l'equiparació i inclusió de l'activitat de salons de jocs dins
les previstes i regulades al Grup III de l'Ordenança d'Horaris de l'Ajuntament de
Calvià.
15. Proposta per aprovar ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local el dia
26 d’abril de 2018 pel qual s’aprovà l’expedient de concessió administrativa
directa de l’ús privatiu de l’edifici “Ses Porqueres” de la finca Galatzó.
16. Proposta per aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de Calvià en relació a la nova regulació de l’ordenació del
nucli rural de Son Font.
17. Proposta per aprovar autoritzar al Sr. Oscar Román Cardo compatibilitat per
exercir una segona activitat de caràcter privat.
18. Proposta per aprovar la rectificació de l’Inventari Municipal de Béns i Drets de
l’Ajuntament referida a 31 de desembre de 2017.
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19. Proposta per aprovar fer efectiu el pagament de les dues factures que es
relacionen de l’exercici 2.017 amb càrrec al pressupost de 2.018.
20. Proposta per aprovar la transmissió de la llicència municipal d’autotaxi núm. 211,
titularitat de la Sra. Antonia Pardo, a favor de la seva filla Sra. Francisca Mir.
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21. Proposta per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de Participació
Ciutadana.
22. Proposta per aprovar la proforma de conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) i l’Ajuntament de Calvià per al
finançament i l’execució de les obres de construcció d’un Centre d’Educació per
a Adults (CEPA) al municipi de Calvià.
23. Proposta per aprovar l’adhesió al conveni marc de col·laboració entre la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears i Endesa SA a fi d’establir els
mecanismes de coordinació que evitin la suspensió dels subministraments
bàsics als consumidors vulnerables.
24. Proposta per declarar les Festes del Rocío i de Sant Joan com esdeveniments
d’interès turístic local.
25. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per a la creació d’una
Oficina de proximitat de la Policia Local a Magaluf.
26. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular en relació a l’anunci del fi
d’ETA.
27. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per a l’adhesió del
municipi de Calvià a l’any Llompart.
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28. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta en suport del
complement de carrera professional.
29. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per rebutjar el projecte
de sondejos per prospeccions petrolíferes a la mediterrània.
30. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per tal que l’Ajuntament
mostri el seu rebuig i condemni la greu vulneració de drets humans que està
cometent el govern sionista d’Israel sobre la població Palestina.
31. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per tal que l’Ajuntament
mostri el seu recolzament a la proposició de llei per regular els lloguers abusius i
millorar les garanties i l’accés a l’habitatge de lloguer.
32. Moció presentada pel grup mixt, Sr. Tarancón Nieto, per acatar la sentència de
Son Font.
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33. Moció presentada pel grup mixt, Sr. Tarancón Nieto, per a la instal·lació de
pannells solars als aparcaments municipals.
34. Moció presentada pel grup mixt, Sr. Tarancón Nieto, per a la constitució d’una
comissió informativa especial sobre la construcció de la plaça Espanya de
Portals.
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35. Moció presentada per la Sra. Isabel Manresa, regidora no adscrita, per a la
implantació d’un hospital comarcal a Calvià.
36. Moció presentada per la Sra. Isabel Manresa, regidora no adscrita, per sol·licitar
la implantació del projecte “Espais per al record” en el municipi de Calvià.
37. Moció presentada per la Sra. Isabel Manresa, regidora no adscrita, en relació al
servei de Correus a Balears.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
38. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes d’abril
de 2018.
39. Donar compte de l’escrit presentat pel grup municipal del Partit Socialista
modificant els seus representants a la Comissió Informativa d’Assumptes
Generals.
40. Donar compte de la resolució per la qual es prorroga el pressupost per a l’any
2018.
41. Donar compte de la resolució per la qual s’aprova la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2017.
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42. Donar compte de la resolució per la qual s’aprova la liquidació del pressupost de
l’OMT corresponent a l’exercici 2017.
43. Donar compte de la resolució per la qual s’aprova la liquidació del pressupost de
l’IMEB corresponent a l’exercici 2017.
44. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 1/2018.
45. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 2/2018.
46. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 3/2018.
47. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 4/2018.
48. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 5/2018.
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49. Donar compte de la modificació de crèdit per decret de l’Imeb núm. 3/2017.
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50. Donar compte del decret de data 27 d’abril de 2018 pel qual es valida la factura
número 90S3UT070006, de l’empresa UTE CCXXLVI Telefónica España Telf.
Moviles, SAU, pel servei de veu, internet, enllaços eines corporatives durant el
mes d’abril de 2017, per un import de 19.579’18 €.
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51. Donar compte del decret de data 27 d’abril de 2018 pel qual es valida la factura
número 90S3UT070007, de l’empresa UTE CCXXLVI Telefonica España Telf.
Moviles, SAU, pel servei de veu, internet, enllaços eines corporatives durant el
mes de maig de 2017, per un import de 19.624’59 €.
52. Donar compte del decret de data 27 d’abril de 2018 pel qual es valida la factura
número 90S3UT070008, de l’empresa UTE CCXXLVI Telefonica España Telf.
Moviles, SAU, pel servei de veu, internet, enllaços eines corporatives durant el
mes de juny de 2017, per un import de 19.045’71 €.
53. Donar compte del decret de data 12 d’abril de 2018 pel qual es valida la factura
número 18/JOS/003, de Josep Oliver Rubio, per l’actuació musical a la
cavalcada dels reis mags celebrada a Calvià Vila, per un import de 1.240’25 €.
54. Donar compte del decret de data 10 d’abril de 2018 pel qual es valida la factura
número B-18000081, de l’empresa Mayo 99, SLU, pel lloguer de nau industrial
per l’àrea de Protecció Civil durant el mes de març, per un import de 1.571’79 €.
55. Donar compte del decret de data 10 d’abril de 2018 pel qual es valida la factura
número 23/2018, de l’empresa Urbia Intermediación Ingeniería y Servicios, pel
manteniment de parcs i jardins de l’1 a l’11 de febrer, per un import de 6.027’69
€.
56. Donar compte del decret de data 10 d’abril de 2018 pel qual es valida la factura
número 21/2018, de l’empresa Urbia Intermediación Ingeniería y Servicios, pel
manteniment de parcs i jardins del 23 de novembre al 31 de desembre de 2017,
per un import de 21.370’89 €.

57. Donar compte del Comptes anuals de la Fundació Calvià 2004 corresponents a
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l’exercici 2017.
58. Donar compte del Decret de Batlia pel qual s’aprova el I Pla local d’infància i
adolescència de l’Ajuntament de Calvià.
59. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Calvià i Kameha
Bay Portals SA per a la realització del projecte d’execució del Passeig marítim de
Portals Nous (1ª fase).
60. Donar compte de l’addenda al conveni de col·laboració signat entre l’ajuntament
de Calvià i Kameha Bay Portals SA per a la realització del projecte d’execució
del Passeig marítim de Portals Nous (1ª fase).
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61. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament i el Sr. Guillem Duran (Dalt
Murada) per a la cessió temporal de l’espai escènic municipal, Auditori de
Peguera.
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62. Donar compte de la pròrroga del conveni subscrit entre l’Ajuntament i
l’Associació cultural Comte Mal per a la cessió d’ús de l’espai municipal Recinte
firal el Molino de Calvià.
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63. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament, Aïda Gómez Lozano i la
Fundació Calvià 2004 per a la realització/intervenció d’obra de Betart Calvià
2018.
64. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament, María Martín Muñoz i la
Fundació Calvià 2004 per a la realització/intervenció d’obra de Betart Calvià
2018.
65. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament, Ignacio Nevado
Cuadrado, Endesa Distribución Eléctrica, SLU i la Fundació Calvià 2004 per a la
realització/intervenció d’obra de Betart Calvià 2018.
66. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament, Javier García López,
Endesa Distribución Eléctrica, SLU i la Fundació Calvià 2004 per a la
realització/intervenció d’obra de Betart Calvià 2018.
67. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament, María Martín Muñoz, Tru
2012, SL i la Fundació Calvià 2004 per a la realització/intervenció d’obra de
Betart Calvià 2018.
68. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament, Mario Fernández López i
la Fundació Calvià 2004 per a la realització/intervenció d’obra de Betart Calvià
2018.
69. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament, el Club associació
esportiva Palma Futsal i Hidrobal per a la promoció esportiva del futbol sala en el
municipi de Calvià a les categories base.
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70. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament i el Sr. Pedro Carreño
López per a la cessió d’un espai de treball al Centre Empresarial de Calvià amb
núm. 12.
71. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament i la Confraria Nuestra
Señora de la Cabeza per a l’organització i celebració de la Virgen de Nuestra
Señora de la Cabeza.
72. Donar compte de l’addenda al conveni subscrit entre l’Ajuntament i l’Associació
d’amics i veïnats de Palmanova per a la cessió d’ús de local municipal.
73. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament i l’Associació de veïns,
propietaris i simpatitzants urbanització El Toro per a la cessió d’ús de local /
instal·lació municipal.
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74. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament, l’Associació de veïns,
propietaris i simpatitzants urbanització El Toro i Ocibar, SA per a la cessió de
material d’infraestructura municipal.
75. Donar compte de l’acord de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament i Be Cool
Invest 21, SL per a la realització de pràctiques no remunerades en empreses.
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76. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament i l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials (IMAS) per al desplagament de projectes de suport psicosocial i
intervenció en infància i família i per a ajudes a famílies amb menors en situació
de ris social i a persones en situació de greu i urgent necessitat.
77. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament i la Fundació Rana per a la
realització i desenvolupament del programa de Prevenció d’abús sexual a nins,
nines i adolescents.
78. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament i Unicef Comité Balears
per a l’atorgament de subvenció per a la consecució dels fins de l’associació.
79. Donar compte de l’addenda al conveni subscrit entre l’Ajuntament i Unicef
Comité Balears per a l’atorgament de subvenció per a la consecució dels fins de
l’associació.
80. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament i l’Asociación Proyecto
Juntos per a la realització de l’esdeveniment “Gastrosolidari junts” i donació
privada.
81. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament i Deiax Global S.l. per a la
concessió d’un espai de treball al Centre Empresarial de Calvià amb el núm. 9,
d’acord amb el Reglament d’accés i ús del Centre Empresarial de Calvià.
82. Assumptes d’urgència
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83. Precs i Preguntes
Calvià,
El Batle
Alfonso Rodríguez Badal
Destinataris:
Alfonso Luís Rodríguez Badal
Natividad Francés Gárate
Andrés Serra Martínez
María del Carmen Iglesias Manjón
Marcos Pecos Quintans
Eva María Serra Félix
Alfonso Molina Jiménez
María Teresa Albertí Casellas

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
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Isabel Manresa Pérez
Carles Tarancón Nieto
José Ignacio González de la Madrid Rodríguez
Secretari accidental
Interventor accidental
Tauler d’anuncis
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Juan Cuadros Martínez
Francisca Muñoz Alcaraz
José Manuel Ruiz Rivero
Raquel Sánchez Collados
Mª Cristina Tugores Carbonell
Bartolomé Bonafé Ramis
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