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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper
dijous, 25 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.
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.
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ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de dia
27.09.18.
2. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Miquel Cañellas Vich els serveis que ha
prestat per a aquesta Corporació.
3. Proposta per aprovar acatar i complir la Interlocutòria nº 168/2018 dictada el
19/07/2018 pel Jutjat Contenciós Administratiu nº 3 de Palma en el Procediment
Ordinari nº 32/2018 en el recurs contenciós interposat per l'entitat Bekamo Spain SL.
contra l'Ajuntament de Calvià.
4. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència 322/17 dictada el 07/07/2017 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Ordinari nº
150/2015 en el recurs contenciós interposat per l'entitat Punta Prima Mallorca 2013
SLU. contra l'Ajuntament de Calvià.
5. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència 267/2018 dictada el 25/05/2018 per
la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears en el recurs d'apel·lació interposat per la mercantil Punta Prima Mallorca 2013
SLU en front de l'anterior sentència, essent part apel·lada l'Ajuntament de Calvià i
seguit com a Rotlle d'Apel·lació 520/2017.
6. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència 215/18 dictada el 12/06/2018 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Ordinari nº
43/2014 en el recurs contenciós interposat per Erich Ricardo Rauschengush contra
l'Ajuntament de Calvià.
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7. Proposta per aprovar la rectificació anual del Padró municipal d’Habitants referent a l’1
de gener de 2018.
8. Proposta per aprovar definitivament l’estudi de detall d’ordenació de volums de les
parcel·les d’habitatge públic de la RES 2 (Avinguda s’Olivera, 62 – Magaluf).
9. Proposta per aprovar l’acord que conté els treballs de revisió dels llocs de treball
continguts en el catàleg de l’Ajuntament de Calvià.
10. Proposta per aprovar crear una comissió anomenada “Comissió d’Habitatge”.
11. Proposta per aprovar crear una comissió anomenada “Comissió de seguiment dels
acords plenaris”.
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12. Proposta per aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
“taxa per a la utilització de terrenys d’ús públic per taules i cadires, amb finalitat
lucrativa”.

13. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de condemna de les paraules
homòfobes pronunciades per la Ministra Socialista, Dolores Delgado
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14. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per a l’optimitzar la plantilla de
la Policia Local.
15. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per instar l’aplicació d’un pla
pilot de recollida selectiva de residus, porta a porta, als nuclis des Capdellà i Calvià.
16. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per instar a l’assumpció de
responsabilitats per part de l’equip de govern pels fracàs en la revisió del PGOU.
17. Moció presentada pel grup mixt, Sr. Tarancón Nieto, per a l’adopció de mesures
urgents en relació a la plusvàlua municipal.
18. Moció presentada pel grup mixt, Sr. Tarancón Nieto, per a la renovació del sistema
d’enllumenat públic de Costa de’n Blanes
19. Moció presentada per la regidora no adscrita, Sra. Manresa Pérez, per a la constitució
de la finca Galatzó en Empresa Pública.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
20. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents als mesos de
setembre de 2018.
21. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 10/2018.
22. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 11/2018.

23. Donar compte del decret de data 1 d’octubre pel qual es valida la factura número 327,
del Sr. Javier Russo Barranco, pels treballs de projecte elèctric i certificat Dia d’Europa
2018, per un import de 1.251,54 €.
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24. Donar compte del decret de data 1 d’octubre pel qual es valida la factura número 328,
del Sr. Javier Russo Barranco, per la redacció del Pla d’emergència Dia d’Europa 2018,
per un import de 840,35 €.
25. Donar compte del conveni signat entre Vodafone España, SAU i l’Ajuntament
d’atorgament de llicència d’ocupació de domini públic, al carrer Major, 2 des Capdellà.

26. Donar compte del conveni signat entre Vodafone España, SAU i l’Ajuntament
autoritzant l’ocupació de part de la torre existent a l’avinguda Central, 125 (dipòsit
d’aigua) del Toro.
27. Donar compte de l’acord signat entre la Delegación en España de la Fundación British
Council i el Centre de Formació Institut de Formació i Ocupació de Calvià per a que el
British Council realitzi el exàmens finals dels cursos d’anglès impartits a l’Ifoc.
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28. Donar compte del conveni signat entre la Conselleria d’Educació i Universitat i
l’Ajuntament per a la creació i gestió del Centre de Professorat de Calvià.
29. Donar compte del conveni signat entre Calvià 2000, SA i l’Institut municipal d’educació i
biblioteques de Calvià (Imeb) per a la cessió d’equips informàtics retirats per
obsolescència funcional.
30. Donar compte del conveni signat entre el Club Rotary de Calvià i l’Ajuntament per a
l’organització de l’esdeveniment Caminata Benéfica 2018.
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31. Donar compte del conveni signat entre l’entitat Sonrisa Médica i l’Ajuntament per a
l’organització de l’esdeveniment “Dia de nassos”.
32. Donar compte del conveni signat entre l’Asociación patronal de empresarios de
actividades marítimas (APEAM) i l’Ajuntament per regular la utilització del pantalà de
Magaluf per les empreses associades.
33. Donar compte del conveni entre Juan M. Jiménez Arribas i l’Ajuntament per a la cessió
d’un espai de treball al Centre Empresarial de Calvià amb núm. 2.
34. Donar compte del conveni entre Roger Castellví Cubero i l’Ajuntament per a la cessió
d’un espai de treball al Centre Empresarial de Calvià amb núm. 5.
35. Donar compte del conveni entre Islandbridge Events, SL i l’Ajuntament per a la cessió
d’un espai de treball al Centre Empresarial de Calvià amb núm. 11.
36. Donar compte del conveni entre Merakiu For You, SL i l’Ajuntament per a la cessió d’un
espai de treball al Centre Empresarial de Calvià amb núm. 4.
37. Donar compte del conveni entre Venvirotech Biotechnology, SL i l’Ajuntament per a la
cessió d’un espai de treball al Centre Empresarial de Calvià amb núm. 6.
38. Assumptes d’urgència.
39. Precs i preguntes.
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El Batle
Alfonso Rodríguez Badal
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Bartolomé Bonafé Ramis
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