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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 gener 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 29.11.18.
2. Proposta per aprovar agrair i reconèixer a la Sra. Clara Biayna Morey els
serveis que ha prestat per a l’IMEB.
3. Proposta per aprovar agrair i reconèixer a la Sra. Ramona Martínez Martínez
els serveis que ha prestat per a l’IMEB.
4. Proposta per aprovar agrair i reconèixer a la Sra. Isabel Goroskieta Azketa els
serveis que ha prestat per a l’IMEB.
5. Proposta per aprovar incloure l’associació anomenada “Asociación deportiva
Goat Sports” al registre municipal d’associacions, assignant-li el número
d’inscripció 315.
6. Proposta per aprovar incloure l’associació anomenada “La Sociedad de las
Artes” al registre municipal d’associacions, assignant-li el número d’inscripció
316.
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7. Proposta per aprovar incloure l’associació anomenada “Club Piragüisme Costa
d’en Blanes” al registre municipal d’associacions, assignant-li el número
d’inscripció 317.
8. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència nº 389/2018 dictada el
18/12/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Abreujat nº 264/2018 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat Aglapir SL contra l'Ajuntament de Calvià.
9. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència nº 284/20187 dictada el
18/09/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Ordinari nº 127/2016 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat mercantil Resorts Mallorca Hotels International SLU. contra
l'Ajuntament de Calvià.
10. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència nº 423/2018 dictada el
23/11/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el
Procediment Abreujat nº 179/2017 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat Pamuca SA. contra l'Ajuntament de Calvià.
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11. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret nº 257/2018 dictat el
08/11/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Ordinari nº 130/2017 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat mercantil Lidl Supermercados SA. contra l'Ajuntament de Calvià.
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12. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret nº 85/2018 dictat el 16/05/2018
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment
Ordinari nº 148/2016 en el recurs contenciós interposat per l'entitat mercantil
Hoteles Santa Ponsa SA. contra l'Ajuntament de Calvià.
13. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència nº 268/2018 dictada el
14/09/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Abreujat nº 174/2017 en el recurs contenciós interposat per D.
Gabriel Ferrá Mir contra l'Ajuntament de Calvià.
14. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència nº 359/2018 dictada el
09/11/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Abreujat nº 276/2018 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat mercantil Stereo Bar Magaluf SL. contra l'Ajuntament de Calvià.
15. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència nº 40/2017 dictada el
03/02/2017 per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears en el Procediment per acomiadament col·lectiu nº 7/2016 seguit a
instàncies de Maria Pérez Cirer i altres vint treballadors contra l'Ajuntament de
Calvià i l'entitat mercantil Balear de Datos y Procesos SAU.
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16. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència nº 879/2018 dictada el
02/10/2018 pel Ple de la Sala Social -Sala Quarta- del Tribunal Suprem en el
recurs de cassació nº 155/2017 interposat per María Pérez Cirer i vint
treballadors més, contra l'anterior Sentència 40/2017 del TSJIB.
17. Proposta per aprovar ratificar el Decret de designació i compareixença en el
recurs contenciós administratiu seguit davant la Sala del contenciós
administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears com a
Procediment Ordinari 482/2018 interposat per l’Entidad de Convervación del
núcleo rural de Son Font contra acord del Ple municipal adoptat en sessió
ordinària celebrada el 31/05/2018 sobre aprovació definitiva de la modificació
puntual del PGOU de Calvià en relació a la nova regulació de l'ordenació del
nucli rural de Son Font.
18. Proposta per aprovar cobrir la vacant del Jutge de Pau substitut de Calvià per
la Sra. Brígida Seguí Fernández.
19. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal
d’autotaxi núm. 062, titularitat del Sr. David Martínez Pareja a favor del
conductor assalariat en el sector, Sr. Elias García García.
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20. Proposta per aprovar la creació de la Junta de Protecció Civil en l’Àrea de
Seguretat de l’Ajuntament de Calvià.
21. Proposta per aprovar ratificar el decret de data 14.01.19 pel qual es declara
d’interès turístic local la festa del “festival de San Patricio”.
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22. Proposta per aprovar el model de conveni a signar entre l’Ajuntament i el
Consell de Mallorca per a justificació de les despeses de les obres de “Reforma
d’espai públic en Es Castellot, Santa Ponça”, incloses en la convocatòria 201819 del Consell de Mallorca.
23. Moció conjunta presentada pel grup municipal socialista, Esquerra Oberta, Sí
se puede Calvià i la regidora no adscrita, Sra. Isabel Manresa, pel reforç i la
posada en valor de les mesures contemplades en el pacte d’estat en matèria
de violència de gènere.
24. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per a la creació d’una
línia d’ajudes per a la instal·lació de cambres de seguretat als taxis.
25. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular envers mesures de
protecció sobre el joc i les apostes on line.
26. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per l’inici d’actuacions
per a garantir la funció social de l’habitatge.
27. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per a l’ús de pirotècnia
sense renou ni explosions en defensa dels drets dels bebès, ancians, malalts i
animals.
28. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per l’establiment de
mesures d’intervenció en el mercat del sol.
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CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
29. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents als mesos de
novembre i desembre de 2018.
30. Donar compte de la modificació de crèdit de l’Ajuntament per decret núm.
19/2018.
31. Donar compte de la modificació de crèdit de l’Ajuntament per decret núm.
20/2018.
32. Donar compte de la modificació de crèdit de l’Ajuntament per decret núm.
21/2018.
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33. Donar compte de la modificació de crèdit de l’Ajuntament per decret núm.
4/2018. (IMEB)
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34. Donar compte del Decret de data 01.01.19 pel qual es valida la factura de
Centre de Ball Mallorca, Sl. per un import total de 418,54 €.
35. Donar compte del Decret de data 01.01.19 pel qual es valida la factura de
Despatx de missers Capellà i Associats Sl. per un per un import total de
582,31 €.
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36. Donar compte del Decret de data 01.01.19 pel qual es valida la factura de Dic
Drac SLU. per un import total de 920,16 €.
37. Donar compte del Decret de data 01.01.19 pel qual es valida la factura de
l’associación deportiva atletismo Calvià, per un import total de 979 €.
38. Donar compte del Decret de data 01.01.19 pel qual es valida la factura de
Jardines Campaner SLU per un import total de 39.657,75 €.
39. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de l’Habitatge
(IBAVI) i l’Ajuntament de Calvià per desenvolupar la construcció d’edificis
d’habitatges de protecció pública per a lloguer en els solars situats a l’avinguda
de s’Olivera a Magaluf.
40. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’asociación de
familias de personas con trastorno de espectro autista y transtornos de la
comunicación social (APNAB) per a la cessió temporal d’ús d’un local propietat
de l’Ajuntament per a la formació en la finca Galatzó i per a la col·laboració
econòmica amb el programa anual de l’entitat.
41. Donar compte de l’acta de lliurement i recepció del local núm. 15 situat al
Passeig d’Illetes núm. 4 de Calvià, per a la posada en funcionament del centre
de professorat a Calvià.
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42. Donar compte de l’acord entre l’Ajuntament i l’asociación hotelera Bahía de
Santa Ponça per a la gestió del programa “Calvià, el invierno europeo” anys
2018-19.
43. Donar compte de l’acord entre l’Ajuntament i l’asociación hotelera de Paguera y
Cala Fornells per a la gestió del programa “Calvià, el invierno europeo” anys
2018-19.
44. Donar compte de l’acord entre l’Ajuntament i les associacions hoteleres de
Palmanova-Magaluf, Illetes-Ca’s Català i Portals-Bendinat per a la gestió del
programa “Calvià, el invierno europeo” anys 2018-19.
45. Donar compte del protocol d’actuació entre l’Ajuntament i l’Associació AMADIPESMENT en relació al centre d’inserció socio-laboral de Palmanova.
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46. Donar compte del conveni amb la Fundació UNICEF per a la col·laboració en el
projecte d’acció humanitària per atendre a la població afectada pel terratrèmol i
el tsunami en Célebes, Indonèsia.
47. Donar compte del conveni de col·laboració amb ASPANOB en el marc de la
celebració de l’esdeveniment nadalenc “Neula Parc”.
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48. Donar compte del conveni amb la Fundació Nemo en el marc de la celebració
de l’esdeveniment nadalenc “Neula Parc”.
49. Donar compte del conveni entre l’Ajuntament i Alberto Rodríguez Paños per a
la cessió d’un espai de treball en el Centre Empresarial de Calvià amb el núm.
3.
50. Donar compte del conveni subscrit amb l’associació de veïns d’es Puig de
Galatzó per a la cessió d’ús de local municipal.
51. Assumptes d’urgència.
52. Precs i preguntes.
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Calvià,
El Batle
Alfonso Rodríguez Badal
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

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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