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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el
proper dijous, 27 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.
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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
26.07.18.
2. Proposta per aprovar agrair i reconèixer a la senyora María del Mar González García
els serveis que ha prestat per a aquesta Corporació.
3. Proposta per aprovar agrair i reconèixer a la senyora Nuria Giménez Vila els serveis
que ha prestat per a aquesta Corporació.
4. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al senyor Antonio Artigao Ramírez els serveis
que ha prestat per a aquesta Corporació.
5. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 132/2018 dictada el 12/02/2018
per la Sala del Contenciós Administratiu de l'Audiència Nacional en el Procediment
Ordinari nº 552/2016 en el recurs contenciós interposat per l'Ajuntament de Calvià
contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

CSV:

CAL0644A71060C67Z7513D3D43H

6. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència 181/18 dictada el 14/05/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Abreujat nº
402/2016 en el recurs contenciós interposat per l'entitat LB & M Events SL. contra
l'Ajuntament de Calvià.
7. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència 180/18 dictada el 14/05/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Abreujat nº
426/2016 en el recurs contenciós interposat per Mª Dolores Ruiz Cumbre contra
l'Ajuntament de Calvià.
8. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria nº 179/2018 dictada el
21/06/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu num. 1 de Palma en el Procediment
Abreujat nº 123/2018 en el recurs contenciós interposat per l'entitat asseguradora
AXA Seguros Generales, Sociedad anónima de seguros y reaseguros contra
l'Ajuntament de Calvià.
9. Proposta per aprovar acatar i complir el decret 111/2018 dictat el 19/06/2018 pel Jutjat
del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Ordinari nº 162/2017
en el recurs contenciós interposat per l'entitat Reeves CB, Gero Bruser i Andreas
Michael Korte contra l'Ajuntament de Calvià.
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10. Proposta per aprovar acatar i complir el decret 112/2018 dictat el 19/06/2018 pel Jutjat
del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Ordinari nº 39/2016
en el recurs contenciós interposat per l'entitat Evertmel SL. contra l'Ajuntament de
Calvià.
11. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria dictada pel mateix òrgan judicial
el dia 18/07/2018 i per la qual es resol el recurs de revisió plantejat per l'Ajuntament de
Calvià en front de l'anterior decret.
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12. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència 142/18 dictada el 18/04/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Ordinari nº
151/2014 en el recurs contenciós interposat per D. Cintia Anzaldo Anzaldo contra
l'Ajuntament de Calvià.
13. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència 166/18 dictada el 09/05/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Ordinari nº
45/2015 en el recurs contenciós interposat per l'entitat Villa Alzubra SL. contra
l'Ajuntament de Calvià.
14. Proposta per aprovar ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de set d’agost pel
qual es aprovar el projecte de “Dotació xarxa de transport d’aigua regenerada anell
Santa Ponça i artèries de distribució municipal de Calvià”.
15. Proposta per aprovar ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de setze d’agost pel
qual es van aprovar els avantprojectes de “Millores en diversos carrers de Torrenova” i
“Consolidació de murs en el carrer Costa Sa Caleta” i sol·licitar la seva inclusió a la
convocatòria per a la selecció de projectes d’inversió i de les actuacions per a la millora
de l’oferta turística de la Illa de Mallorca corresponent a l’exercici 2018.

16. Proposta per aprovar ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de dotze de setembre
pel qual es va aprovar el projecte de “Reforma d’espai públic Es Castellot. Santa
Ponça” a la convocatòria de subvencions 2018-2019 per dur a terme obres d'inversió
de competència municipal.
17. Proposta per aprovar definitivament la declaració de parcel·la sobrant de la parcel·la de
propietat municipal situada al carrer Alacant entre els nombres 62 i 65 del polígon Son
Bugadelles per a la seva posterior alienació.
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18. Proposta per aprovar revocar l’encomana de gestió a l’empresa municipal Llar de
Calvià, SA de la gestió del horts urbans de l’Ajuntament.
19. Proposta per aprovar manifestar la voluntat de l’Ajuntament de constituir una associació
denominada “Asociación de municipios turísticos de sol y playa”, juntament amb altres
municipis turístics.
20. Proposta per aprovar atorgar compatibilitat a la Sra. Ester Perales Jiménez, directora
del projecte mixt d’ocupació i formació anomenat Infoverd, per exercir una segona
activitat de caràcter pública a la UIB.
21. Proposta per aprovar atorgar compatibilitat a la Sra. Carolina Isabel Maldonado Atkins,
alumna participant, amb la categoria d’ajudant, del projecte mixt d’ocupació i formació
anomenat Senda, per exercir una segona activitat de caràcter privat.
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22. Proposta per aprovar Compte General de l’exercici 2017.
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23. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per a la rebaixa de la taxa per al
tractament i eliminació de residus sòlids urbans.
24. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per a la creació d’una
Comissió permanent per donar seguiment als acords plenaris i assegurar-ne el seu
compliment.
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25. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per a la constitució d’una Mesa
de treball per a l’estudi de la remunicipalització dels serveis externalitzats.
26. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta en relació a la publicació de
les agendes de tots els membres de l’equip de govern, directors generals i gerent, així
com dels responsables de les empreses municipals.
27. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per a la constitució d’una Mesa
política/tècnica d’habitatge.
28. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta en relació a la limitació de
sales d’apostes i jocs d’atzar i la seva ubicació prop de centres educatius, culturals i
espais infantils.
29. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per a la defensa d’un model de
comerç de proximitat i arrelat a les necessitats de les persones residents a Calvià.
30. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per condemnar el comerç
d’armes amb l’Aràbia Saudita.
31. Moció presentada pel grup mixt, Sr. Tarancón Nieto, per a l’actualització del perfil del
contractant aplicant transparència als contractes menors.
32. Moció presentada pel grup mixt, Sr. Tarancón Nieto, per a l’elaboració d’una campanya
informativa contra les llosques a les platges.
33. Moció presentada per la regidora no adscrita, Sra. Manresa Pérez, per a la implantació
d’una barrera acústica al tram d’autopista que afecta a Bendinat.
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CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
34. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents als mesos de juliol i
agost de 2018.
35. Donar compte del Decret pel qual es nomena a la Sra. Olga Granados Expósito
regidora delegada especial per al Servei de Participació Ciutadana i Joventut.
36. Donar compte del Decret pel qual es nomena regidora de zona de Nova Santa Ponça i
Costa de la Calma a la Sra. Olga Granados Expósito.
37. Donar compte de l’escrit presentat pel Grup Municipal Socialista designant el seus
representants a la Comissió especial Informativa.
38. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 7/2018.
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39. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 8/2018.
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40. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 9/2018.
41. Donar compte del conveni de col·laboració signat entre l’Asociación de personas con
discapacidad de Calvià (ASDICA) i l’Ajuntament per a la realització d’un projecte
d’activitats de temps lliure per a adolescents i joves residents en el terme.
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42. Donar compte del conveni signat entre Catavent, SL i l’Ajuntament per a l’organització
de la XXXII edició de la regata Rei en Jaume de vela 2018.
43. Donar compte del conveni signat entre l’Asociación deportiva sociocultural Costa d’en
Blanes i l’Ajuntament per a la gestió i la cessió d’ús de les instal·lacions esportives de
padel i tennis de Costa d’en Blanes.
44. Donar compte del conveni signat entre Unpu Group Solutions, SL i l’Ajuntament per a
l’organització del Campus Vicente del Bosque en el municipi de Calvià 2018.
45. Donar compte del conveni signat entre Playas de Santa Ponsa Tenis Club i
l’Ajuntament per a l’organització del torneig de tennis “III Playas Santa Ponsa U12
Trophy Ajuntament de Calvià 2018”.
46. Donar compte del conveni signat entre l’Asociación cultural Somos Magaluf i
l’Ajuntament per a la cessió d’ús de local municipal ubicat al Polisportiu de Magaluf.
47. Donar compte del conveni de col·laboració signat entre la Conselleria d’Educació i
Universitat, l’Imeb i l’Ajuntament en el 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 2018-2019.
48. Donar compte de la pròrroga del conveni signat entre la Fundació Calvià 2004,
l’Asociación de Hoteleros de Paguera y Cala Fornells i l’Ajuntament per a l’organització
del Dia del Turista 2018.
49. Donar compte del conveni signat entre la Federación de empleadas y empleados de los
servicios públicos de la “Unión General de Trabajadores” i l’Ajuntament per a la
concessió de subvenció per a la celebració d’una jornada formativa en relació a la nova
llei de contracte del sector públic.
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50. Donar compte del conveni signat entre la Fundació Calvià 2004 i l’Ajuntament per a
l’organització de les II Jornades de comunicació des de les administracions públiques.
51. Donar compte de l’addenda al conveni signat entre Deiax Global, SL i l’Ajuntament per
a la cessió d’un espai de treball al Centre Empresarial de Calvià amb núm. 9.
52. Donar compte de l’acord signat entre Rambla Grill, SL i l’Ajuntament per a la realització
de pràctiques professionals no laborals de l’especialitat formativa operacions bàsiques
a restaurant i bar.
53. Donar compte de l’acord signat entre Viva el Futbol, SL i l’Ajuntament per a la
realització de pràctiques professionals no laborals de l’especialitat formativa operacions
bàsiques a restaurant i bar.
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54. Donar compte del protocol d’agermanament dels municipis de Salou (Tarragona) i
Calvià (Mallorca).
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55. Assumptes d’urgència.
56. 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
Marcos Pecos Quintans
Eva María Serra Félix
Alfonso Molina Jiménez
María Teresa Albertí Casellas
Juan Cuadros Martínez
Francisca Muñoz Alcaraz
Olga Granados Expósito
José Manuel Ruiz Rivero
Raquel Sánchez Collados
Mª Cristina Tugores Carbonell
Bartolomé Bonafé Ramis
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