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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el
proper dijous, 26 de juliol 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. Presentació de credencial, presa de possessió i jurament de la nova regidora de
l’Ajuntament Sra. Olga Granados Expósito.
2. Lectura i aprovació dels esborranys de les actes corresponents a la sessió
ordinària de dia 28.06.18 i sessió extraordinària i urgent de dia 12.07.18.
3. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 139/2018 dictada el
30/05/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Abreujat nº 34/2017 en el recurs contenciós interposat per l'entitat
Retruc SL. contra l'Ajuntament de Calvià.
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4. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 150/2017 dictada el
30/03/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu num. 1 de Palma en el
Procediment Ordinari nº 162/2013 en el recurs contenciós interposat pel Sr.
José A. Rodríguez Company i la Sra. Magdalena González Tomás (en
representació de la seva filla menor d'edat Nerea Rodríguez) contra l'Ajuntament
de Calvià, essent part codemandada el Sr. Antonio Marí com a concessionari i la
seva entitat d'assegurances Generali España SA.
5. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència 116/2018 dictada el
28/02/2018 per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de las Illes Balears en el Recurs d'Apel·lació interposat pel Sr. José A.
Rodríguez Company i la Sra. Magdalena González Tomás en front de l'anterior
sentència.
6. Proposta per aprovar acatar i complir el decret 62/2018 dictat el 24/04/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment Abreujat
nº 314/2016 en el recurs contenciós interposat per l'entitat Togo SA. contra
l'Ajuntament de Calvià.
7. Proposta per aprovar acatar i complir el decret 71/2018 dictat el 30/04/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment Ordinari
nº 127/2016 en el recurs contenciós interposat per l'entitat Mallorca Mega Resort
SL. contra l'Ajuntament de Calvià.
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8. Proposta per aprovar acatar i complir el decret 139/2018 dictat el 30/04/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Ordinari
nº 149/2016 en el recurs contenciós interposat per l'entitat Lidal SL. Hotel Atlanti
Park contra l'Ajuntament de Calvià.
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9. Proposta per aprovar acatar i complir el decret 69/2018 dictat el 27/04/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment Ordinari
nº 156/2017 (després Procediment Abreujat 276/2017) en el recurs contenciós
interposat per l'entitat Hotel Reina Paguera SA. contra l'Ajuntament de Calvià.
10. Proposta per aprovar acatar i complir el decret 63/2018 dictat el 24/04/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment Ordinari
nº 121/2017 en el recurs contenciós interposat per l'entitat Inversiones
Inmobiliarias Cala Llonga SA. contra l'Ajuntament de Calvià.
11. Proposta per aprovar acatar i complir el decret 64/2018 dictat el 24/04/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment Abreujat
341/2017 (abans Procediment Ordinari nº 125/2017) en el recurs contenciós
interposat per l'entitat Reina Paguera Park SL. contra l'Ajuntament de Calvià.
12. Proposta per aprovar acatar i complir el decret 88/2018 dictat el 23/05/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment Ordinari
nº 133/2017 en el recurs contenciós interposat per l'entitat Lidal SL. contra
l'Ajuntament de Calvià.
13. Proposta per aprovar acatar i complir el decret 67/2018 dictat el 27/04/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment Ordinari
nº 137/2017 en el recurs contenciós interposat per l'entitat Mittenwald SA. contra
l'Ajuntament de Calvià.
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14. Proposta per aprovar acatar i complir el decret dictat el 07/07/2018 el qual
completa l'anterior pel que fa a l'establiment d'un límit en quant a la condemna en
costes.
15. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 176/2018 dictada el
10/05/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el
Procediment Abreujat nº 394/2016 en el recurs contenciós interposat pel Sr.
Juan Oliver Marroig contra l'Ajuntament de Calvià.
16. Proposta per aprovar acatar i complir el decret 95/2018 dictat el 04/06/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment Ordinari
nº 124/2016 en el recurs contenciós interposat per l'entitat Compañía Hotelera
Playa Paguera SA. contra l'Ajuntament de Calvià.
17. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 453/2017 dictada el
05/12/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Abreujat nº 291/2016 en el recurs contenciós interposat pel Sr.
Antonio C. Allue Blasco contra l'Ajuntament de Calvià.
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18. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència 326/2018 dictada el
20/06/2018 per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de las Illes Balears en el Recurs d'Apel·lació interposat pel Sr. Antonio C.
Allue Blasco en front de l'anterior sentència, essent l'Ajuntament de Calvià la part
apel·lada.
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19. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 145/2017 dictada el
30/03/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Ordinari nº 107/2015 en el recurs contenciós interposat per l'entitat
Barceló Hoteles Mediterráneo SL. contra l'Ajuntament de Calvià.
20. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 181/2018 dictada el
17/04/2018 per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de las Illes Balears en el Recurs d'Apel·lació (Rotlle 323/2017) interposat
per la mercantil Barceló Hoteles Mediterráneo SL. en front de l'anterior sentència,
essent l'Ajuntament de Calvià la part apel·lada.
21. Proposta per aprovar incloure al Registre Municipal d’Associacions l’associació
anomenada “Club d’arc Tramuntana” assignant-li el número d’inscripció 310.
22. Proposta per aprovar incloure al Registre Municipal d’Associacions l’associació
anomenada “Amig@s de Paguera y Cala Fornells” assignant-li el número
d’inscripció 311.
23. Proposta per aprovar assignar retribucions a la regidora Sra. Olga Granados
Expósito.
24. Proposta per aprovar atorgar compatibilitat al Sr. José Cobo Arques, treballador
de Calvià 2000, SA, per exercir una segona activitat de caràcter privat.

CSV:

CAL04E306314014A5Y4H13D3D2J

25. Proposta per aprovar atorgar compatibilitat al Sr. José Luis Martínez Caimari,
treballador de Calvià 2000, SA, per exercir una segona activitat de caràcter
privat.
26. Proposta per aprovar atorgar compatibilitat al Sr. Mateu Tomàs Nadal,
treballador de Calvià 2000, SA, per exercir una segona activitat de caràcter
privat.
27. Proposta per aprovar atorgar compatibilitat al Sr. Francisco Miguel Benítez
Robles, treballador de Calvià 2000, SA, per exercir una segona activitat de
caràcter privat.
28. Proposta per aprovar atorgar compatibilitat a la Sra. Mª Carmen Pérez López,
alumna participant del projecte mixt d’ocupació i formació anomenat Infoverd, per
exercir una segona activitat de caràcter privat.
29. Proposta per aprovar inicialment el Pla director de la finca pública Galatzó.
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30. Proposta per aprovar incorporar el Departament de Turisme a la Mesa tècnica
per a l’atenció a persones que exerceixen la prostitució a Calvià i puguin ser
víctimes de tracta (MAPCAL).
31. Proposta per aprovar definitivament el Estatuts reguladors del Consell de la
Infància de Calvià.
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32. Proposta per aprovar revocar l’encomana de gestió a la Fundació Calvià 2004
per a l’organització de cursos i tallers del programa dels centres culturals de
Calvià amb efectes a 30 de juny de 2019.
33. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’autotaxi
núm. 121 titularitat del Sr. Antonio Román Yazquez, a favor del conductor
assalariat Sr. Pedro F. Comino Córdoba.
34. Proposta per aprovar declarar formalment els municipis de Salou i Calvià ciutats
germanes.
35. Proposta per aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de Calvià per crear una zona d’equipament públic al Polígon
de Son Bugadelles.
36. Proposta per aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit per ple
número 3/2018.
37. Proposta per aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit per ple
número 4/2018.
38. Proposta per aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit per ple
número 5/2018.
39. Proposta per aprovar declarar els esdeveniments del Dia del Turista de
Palmanova-Magaluf i Dia del Turista de Peguera d’interès turístic local.
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40. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per a la realització d’un
pla de millores de les vies públiques de Calvià.
41. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per exigir a la Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear la reobertura de les
línies del PDR així com instar-li perquè dugui a terme de forma immediata els
pagaments pendents de les ajudes PDR dels anys 2016, 2017 i 2018.
42. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per exigir a l’Ajuntament
de Calvià a l’aprovació en Ple dels projectes a presentar a subvencions i ajudes
supramunicipals.
43. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per a l’adquisició de
l’immoble Ca Ses Monges des Capdellà.
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44. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per a la commemoració
del centenari de la Pesta de 1918.
45. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per instar al Govern de
l’Estat a la prohibició dels Party-Boats a la Costa de Calvià.
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46. Moció presentada per la regidora no adscrita, Sra. Manresa Pérez, per a la
implantació d’un xarxa ferroviària de SFM a Calvià.
47. Moció presentada per la regidora no adscrita, Sra. Manresa Pérez, per a la
implantació d’un sistema de fondeig controlat d’embarcacions en el litoral del
municipi.
48. Moció presentada per la regidora no adscrita, Sra. Manresa Pérez, per sol·licitar
al Govern d’Espanya l’indult i reincorporació de Baltasar Garzón al seu lloc dins
de la judicatura.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
49. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes de juny
de 2018.
50. Donar compte del Decret de batlia de 6 de juliol pel qual es nomena als membres
de la Junta de Govern Local i tinents de batle.
51. Donar compte del Decret de batlia de 6 de juliol pel qual s’atorguen delegacions
genèriques en els tinents de batle.
52. Donar compte de la Modificació de crèdit per decret número 6/18.
53. Donar compte de la resolució d’incorporació de romanents de l’exercici 2017 a
2018 número 2/18.
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54. Donar compte del decret de data 21 de juny de 2018 pel qual es valida la factura
número 100, de l’empresa Balear de Serveis Sanders, SLU, per la instal·lació
d’una carpa a la Fira de Tardor des Capdellà, per un import de 4.235 €.
55. Donar compte del decret de data 28 de maig de 2018 pel qual es valida la factura
número 90S3UT070005, de l’empresa UTE CCXXLVI Telefonica España Telf.
Moviles, SAU, pel servei de veu, internet, enllaços eines corporatives durant el
mes de març de 2017, per un import de 19.389’97 €.

56. Donar compte del conveni signat entre Ben amics associació LGTBI de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Calvià per col·laborar en l’organització i assessorament
en projectes que lluitin per aconseguir la plena igualtat i el respecte de la societat
a la diversitat afectivo-sexual.
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57. Donar compte del conveni signat entre la Conselleria d’Educació i Universitat de
les Illes Balears, l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (Ibisec) i
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l’Ajuntament de Calvià per al finançament i l’execució de les obres de construcció
d’un nou Centre d’Educació per a Adults a Calvià.
58. Donar compte del conveni signat entre Puerto Portals i l’Ajuntament de Calvià
per a la gestió, coordinació i desenvolupament del programa de vela i piragüisme
escolar de Port Portals.
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59. Donar compte del conveni signat entre l’Associació deportiva sociocultural de
Costa d’en Blanes i l’Ajuntament de Calvià per la gestió i cessió d’ús de les
instal·lacions esportives de padel i tenis de Costa d’en Blanes.
60. Donar compte del conveni signat entre el Club Baloncesto Calvià i l’Ajuntament
de Calvià per a la concessió de subvenció nominativa a l’equip de bàsquet que
milita a primera divisió masculina a nivell autonòmic.
61. Donar compte del conveni signat entre l’Escuela tècnica de Balonpié i
l’Ajuntament de Calvià per a la concessió de subvenció nominativa a l’equip de
futbol sala de tercera divisió nacional.
62. Donar compte del conveni signat entre el Club de futbol Playas de Calvià
Balonpié i l’Ajuntament de Calvià per a la concessió de subvenció nominativa a
l’equip amateur de tercera divisió nacional.
63. Donar compte del conveni signat entre el Club de futbol sporting Son Ferrer i
l’Ajuntament de Calvià per a la concessió de subvenció nominativa a l’equip
amateur de la lliga femenina autonòmica.
64. Donar compte del conveni signat entre El Toro Rugby Club i l’Ajuntament de
Calvià per a la concessió de subvenció nominativa a l’equip amateur Barbarians
XV Calvià de divisió d’honor B.
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65. Donar compte del conveni signat entre el Club de voley Son Ferrer i l’Ajuntament
de Calvià per a la concessió de subvenció nominativa a l’equip autonòmic
primera balear femenina.
66. Donar compte de l’acord signat entre la Conselleria d’Innovació, Recerca i
Turisme i l’Ajuntament de Calvià per a l’adhesió de l’Ajuntament al Conveni de
col·laboració de 31.05.16 per a la prestació mútua de solucions bàsiques
d’administració electrònica entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
67. Donar compte del conveni signat entre Cresgar Inversiones 2000, SL,
Supermercados Picabo, SLU i l’Ajuntament de Calvià per al tancament i creació
d’una rampa d’accés al jaciment arqueològic de Sa Mesquida (Santa Ponça).
68. Donar compte de l’acord signat entre Simepla, SL i l’Ajuntament de Calvià per a
la realització de pràctiques professionals no laborals de l’especialitat formativa
socorrisme en espais aquàtics naturals.
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69. Donar compte de l’acord signat entre Balear Rescue, SL i l’Ajuntament de Calvià
per a la realització de pràctiques professionals no laborals de l’especialitat
formativa socorrisme en espais aquàtics naturals.
70. Donar compte de l’acord signat entre Goog Servi, SL i l’Ajuntament de Calvià per
a la realització de pràctiques professionals no laborals de l’especialitat formativa
socorrisme en espais aquàtics naturals.
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71. Donar compte de l’acord signat entre Mallorca Offshore Boats, SL i l’Ajuntament
de Calvià per a la realització de pràctiques professionals no laborals de
l’especialitat formativa socorrisme en espais aquàtics naturals.
72. Donar compte del conveni signat entre la Fundació Indig i l’Ajuntament de Calvià
per atorgar-li subvenció destinada a la consecució de les seves finalitats.
73. Assumptes d’urgència.
74. Precs i Preguntes.
Calvià,
El Batle
Alfonso Rodríguez Badal
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Mª Cristina Tugores Carbonell
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