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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 juny 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 31.05.18.
2. Proposta per aprovar agrair i reconèixer els serveis que el senyor Juan Juan
Lladó ha prestat per a aquesta Corporació.
3. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència nº 327/2017 dictada el
11/07/2017 per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia en el Procediment Ordinari nº 63/2016 en el recurs contenciós interposat
per la Federació d'empresaris de comerç de les Illes Balears contra l'Ajuntament
de Calvià.
4. Proposta per aprovar acatar i complir l’Acte del TSJIB de 24/07/2017 pel que es
rectifica l'error material de la sentència nº 327/2017 dictada el 11/07/2017.
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5. Proposta per aprovar acatar i complir la Providència del Tribunal Suprem dictada
el 15/03/2018 per la Secció Primera de la Sala del Contenciós administratiu del
TS en el Recurs de cassació 6297/2017 interposat per la Federació d'empresaris
de comerç de les Illes Balears contra la sentència nº 327/2017 dictada el
11/07/2017.
6. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència nº 158/2018 dictada el
03/05/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el
Procediment Abreviat nº 24/2018 en el recurs contenciós interposat pel Sr.
Carlos Lorduy Ripoll i altres contra l'Ajuntament de Calvià.
7. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència nº 156/2018 dictada el
24/05/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Abreviat nº 127/2016 en el recurs contenciós interposat per l'entitat
Hermanos Carbonell CB. contra l'Ajuntament de Calvià.
8. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret 81/2018 dictat el 20/04/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Ordinario
nº 151/2016 en el recurs contenciós interposat per l'entitat Amnla Explotaciones
Turísticas SA. contra l'Ajuntament de Calvià.
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9. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret 95/2018 dictat el 7/05/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Ordinari
nº 121/2017 en el recurs contenciós interposat per l'entitat Mallorca Mega Resort
SL. contra l'Ajuntament de Calvià.
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10. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret 102/2018 dictat el 11/05/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Abreviat
nº 268/2017 en el recurs contenciós interposat per l'entitat Hotelera San Valentín
SA. contra l'Ajuntament de Calvià.
11. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret 65/2018 dictat el 20/04/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Ordinari
nº 1/2018 en el recurs contenciós interposat per l'entitat Thomas Kreye y Adrian
View SLU. contra l'Ajuntament de Calvià.
12. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret 69/2018 dictat el 25/04/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Ordinari
nº 135/2017 en el recurs contenciós interposat per l'entitat Mitenwald SA. contra
l'Ajuntament de Calvià.
13. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret 73/2018 dictat el 30/04/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Ordinari
nº 316/2016 en el recurs contenciós interposat per l'entitat Optursa Management
SL. contra l'Ajuntament de Calvià.
14. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret 74/2018 dictat el 30/04/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Ordinari
nº 166/2016 en el recurs contenciós interposat per l'entitat Hotel Reina de
Paguera, SA. contra l'Ajuntament de Calvià.
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15. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret 75/2018 dictat el 30/04/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Ordinari
nº 346/2016 en el recurs contenciós interposat per l'entitat Reina Paguera Park
SL. contra l'Ajuntament de Calvià.
16. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret 65/18 de 24/04/2018 completat
pel Decret de 9/05/18 ambdós dictats pel Jutjat del Contenciós Administratiu
núm. 3 de Palma en el Procediment Ordinario nº 118/2016 en el recurs
contenciós interposat per l'entitat Cecosa Supermercados contra l'Ajuntament de
Calvià.
17. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret 68/2018 dictat el 27/04/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment Abreviat
nº 342/2016 en el recurs contenciós interposat per l'entitat Hotelera San Valentín
SA. contra l'Ajuntament de Calvià.
18. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret 77/18 dictat el 11/05/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment Ordinario
nº 117/2016 en el recurs contenciós interposat per l'entitat Broher SL contra
l'Ajuntament de Calvià.
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19. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’autotaxi
núm. 114, titularitat del Sr. Eugenio Serrano a favor del seu fill Sr. David Serrano.
20. Proposta per aprovar atorgar compatibilitat al Sr. Francisco Miguel Benítez
Robles, treballador de Calvià 2000, SA, per exercir una segona activitat de
caràcter privat.
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21. Proposta per aprovar atorgar comptabilitat a la Sra. Damaris Mª Fernández
Jiménez, alumna participant del projecte mixt d’ocupació i formació anomenat
Son Ferrer, per exercir una segona activitat de caràcter privat.
22. Proposta per aprovar atorgar comptabilitat a la Sra. Michelle Abigail Acebo
Bravo, alumna participant del projecte mixt d’ocupació i formació anomenat Bosc
Urbà, per exercir una segona activitat de caràcter privat.
23. Proposta per aprovar atorgar comptabilitat a la Sra. Mª Eugenia Paez
Montesino, alumna participant del projecte mixt d’ocupació i formació anomenat
Infoverd, per exercir una segona activitat de caràcter privat.
24. Proposta per aprovar atorgar comptabilitat a la Sra. Gloria Higueras Morales,
alumna participant del projecte mixt d’ocupació i formació anomenat Infoverd, per
exercir una segona activitat de caràcter privat.
25. Proposta per aprovar atorgar comptabilitat al Sr. Lucas Pascoal de Araujo,
alumne participant del projecte mixt d’ocupació i formació anomenat Bosc Urbà,
per exercir una segona activitat de caràcter privat.
26. Proposta per aprovar inicialment el Reglament d’Horts urbans de l’Ajuntament de
Calvià.
27. Proposta per aprovar la relació de factures de l’exercici anterior i el seu
pagament.
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28. Proposta per aprovar crear una Mesa de prevenció, intervenció i coordinació de
l’atenció a víctimes de violència masclista a Calvià.
29. Proposta per aprovar la resolució de batlia de 13 de juny de 2018 per a la
inscripció de les obres executades per a la millora de les instal·lacions esportives
que s’assenyalen, en els bens demanials inventariables de l’Ajuntament.
30. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta i el regidor del grup Mixt,
Sr. Alcaraz Omiste, per denunciar la situació d’extrema gravetat que es pateix a
Nicaragua.
31. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per a la reducció un
cinquanta per cent de la Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires.
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32. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per a la instal·lació d’una
oficina de proximitat de la Policia Local a Peguera.
33. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta sobre el Dia mundial
dels refugiats.
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34. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per a la instal·lació d’una
xarxa de banys públics accessibles al Passeig Calvià.
35. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta contra les mesures
aprovades en el pressuposts generals de l’estat de discriminació a les
treballadores de la llar.
36. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta pel dret de les persones
amb discapacitat a l’accessibilitat universal municipal.
37. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per garantir el dret a
l’accés de l’habitatge digne.
38. Moció presentada pel grup mixt, Sr. Tarancón Nieto, per reformar l’ordenança
d’ocupació de la via pública.
39. Moció presentada pel grup mixt, Sr. Tarancón Nieto, per reclamar la concessió
administrativa dels embarcadors públics del municipi.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
40. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes de maig
de 2018.
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41. Donar compte de la resolució de batlia per la qual s’aprova la Política de
Seguretat de la Informació de l’Ajuntament de Calvià.
42. Donar compte de la resolució de batlia per la qual s’aprova el document de
“Registre de l’Estructura Organitzativa” de la Seguretat de la Informació de
l’Ajuntament de Calvià.
43. Donar compte del conveni signat entre S’Hostalet, SA, Marinelad, SA (Aspro
Ocio, SA) i l’Ajuntament de Calvià per a la cessió de terrenys per destinar a
aparcament públic a les immediacions del parc Marineland.
44. Donar compte del conveni signat entre la Fundació Deixalles i l’Ajuntament de
Calvià per a la cessió d’ús de local municipal al carrer Lluna, 3 de Portals Nous.
45. Donar compte del conveni signat entre l’Associació Treball Solidari i l’Ajuntament
de Calvià per a la creació i gestió d’un programa de suport tècnic i financer per a
l’autoocupació i la creació d’empreses amb dones residents en situació o risc
d’exclusió social i/o financera al municipi de Calvià.
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46. Donar compte del conveni signat entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (Imas) i
l’Ajuntament de Calvià per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics
per a l’any 2018.
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47. Donar compte del conveni signat entre l’Associació Fons Mallorquí de Solidaritat
i Cooperació i l’Ajuntament de Calvià 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 2018.
48. Donar compte del conveni signat entre la Universitat de les Illes Balears i
l’Ajuntament de Calvià per a la col·laboració en la diagnosi sobre les situacions
de vulnerabilitat econòmica de la població de Calvià.
49. Donar compte del conveni signat entre la Universitat de les Illes Balears i
l’Ajuntament de Calvià per a la col·laboració en la diagnosi sobre la prostitució al
municipi de Calvià i situacions de tracta.
50. Donar compte del II conveni signat l’Obra Cultural Balear de Calvià i l’Ajuntament
de Calvià per a la recuperació i interpretació d’un solar municipal a ses
Quarterades. (any 2016)
51. Donar compte de la renovació del conveni signat l’Obra Cultural Balear de Calvià
i l’Ajuntament de Calvià per a la recuperació i interpretació d’un solar municipal a
ses Quarterades.
52. Donar compte del conveni signat entre la Casa de Andalucía en Calvià i
l’Ajuntament de Calvià per a l’atorgament de subvenció per a l’organització i
celebració del Rocio.
53. Donar compte del conveni signat entre l’entitat Hora Nova, SA i l’Ajuntament de
Calvià per al patrocini del programa Connec’Up.
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54. Donar compte del conveni signat entre Melià Hotels International, SA i
l’Ajuntament de Calvià per a la realització de pràctiques professionals no laborals
d’especialitat formativa d’operacions bàsiques en restaurant i bar.
55. Donar compte del conveni signat entre Asociación Protemar Aventure i
l’Ajuntament de Calvià per a la realització de diverses actuacions ambientals en
el municipi de Calvià i la regulació d’usos i manteniment de l’embarcació
municipal “Calvianera”.
56. Donar compte del conveni signat entre l’Associació d’artistes visuals de les Illes
Balears (AAVIB) i l’Ajuntament de Calvià per a l’aplicació del codi de bones
pràctiques en les arts visuals.
57. Donar compte de la pròrroga del conveni signat entre la Fundació Aspas i
l’Ajuntament de Calvià en matèria de polítiques d’educació.
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59. Precs i Preguntes.
Calvià,
El Batle
Alfonso Rodríguez Badal

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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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
Juan Cuadros Martínez
Francisca Muñoz Alcaraz
José Manuel Ruiz Rivero
Raquel Sánchez Collados
Mª Cristina Tugores Carbonell
Bartolomé Bonafé Ramis
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