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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 febrer 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 31.01.19.
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 al Sr. Rafael Juaneda Massot els
serveis que ha prestat per a aquesta corporació.
4. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Manuel Garzón Barrios els
serveis que ha prestat per a aquesta corporació.
5. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Arturo Risco Ferrera els serveis
que ha prestat per a aquesta corporació.
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6. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria núm. 238/2018 dictada el
26/09/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Ordinari nº 37/2018 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat Panchi Magaluf SL. contra l'Ajuntament de Calvià.
7. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria núm. 1/2019 dictada el
03/01/2019 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Abreujat nº 302/2018 en el recurs contenciós interposat per
Daniel Jiménez Gómez contra l'Ajuntament de Calvià.
8. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 6/2019 dictada el
04/01/2019 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Abreujat nº 284/2018 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat Pocna Cafeteria SL. contra l'Ajuntament de Calvià.
9. Proposta per aprovar acatar i complir el decret nº 187/2018 dictat el 10/12/2018
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment
Abreujat nº 231/2017 en el recurs contenciós interposat per l'entitat mercantil
Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros SA. contra l'Ajuntament de Calvià.
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10. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 382/2018 dictada el
31/10/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el
Procediment Ordinari nº 120/2014 en el recurs contenciós interposat per
Hannelore Wagner Beller contra l'Ajuntament de Calvià.
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11. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 11/2016 dictada el
19/01/2016 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Ordinari nº 170/2010 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat Habitat Golf Santa Ponsa SL. contra l'Ajuntament de Calvià essent
codemandada l'entitat asseguradora Generali España Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros.
12. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 131/2017 dictada el
28/03/2017 per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, Rotlle de Sala 194/2016, en el recurs d'apel·lació
interposat per Habitat Golf Santa Ponsa SL en front de l'anterior sentència al
qual es va adherir l'Ajuntament de Calvià, i essent part apel·lada, l'entitat
d'assegurances.
13. Proposta per aprovar acatar i complir la providència dictada el 19/12/2018 per
la Sala Tercera, del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem per la qual
es va inadmetre a tràmit el recurs de cassació interposat per Habitat Golf Santa
Ponsa SL. en front de l'anterior sentència.
14. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 365/2016 dictada el
12/09/2016 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Ordinari nº 132/2013 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat mercantil Caló des Monjo SA. contra l'Ajuntament de Calvià.
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15. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 164/2017 dictada el
03/04/2017 per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, Rotlle de Sala 429/2016, en el recurs d'apel·lació
interposat per Caló des Monjo SA. en front de l'anterior sentència.
16. Proposta per aprovar acatar i complir la providència dictada el 19/12/2018 per
la Sala Tercera, del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem per la qual
es va inadmetre a tràmit el recurs de cassació interposat per Caló des Monjo
SA. en front de l'anterior sentència.
17. Proposta per aprovar acatar i complir el decret nº 3/2019 dictat el 07/01/2019
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment
Abreujat nº 289/2017 en el recurs contenciós interposat per l'entitat Club
Náutico Palma Nova contra l'Ajuntament de Calvià.
18. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria núm. 283/2018 dictada el
09/11/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Ordinari nº 48/2017 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat BCM Disco Empire SA. contra l'Ajuntament de Calvià.
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19. Proposta per aprovar acceptar la renúncia de la candidata Sra. Brigida Seguí
Fernández que fou elegida per ocupar la plaça de Jutge de Pau substituta de
Calvià i elegir per ocupar al càrrec al Sr. Juan Puig Aparisi.
20. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal
d’autotaxi núm. 058, titularitat del Sr. Francisco Xamena, a favor del conductor
assalariat Sr. Cristian Romero.
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21. Proposta per aprovar l’adhesió del municipi de Calvià al nou Pacte dels batles
per al clima i la energia sostenible (PAESC).
22. Proposta per aprovar la proforma del conveni entre Consell Insular de Mallorca,
l’Ajuntament de Calvià i l’Institut Municipal d’Educació i Biblioteques per al
desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi.
23. Proposta per aprovar el I Pla estratègic d’igualtat de gènere del municipi de
Calvià.
24. Proposta per aprovar definitivament el Reglament d’horts urbans de
l’Ajuntament de Calvià.
25. Declaració institucional de l’Ajuntament de Calvià amb motiu del Dia mundial
contra el càncer.
26. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular en relació al pagament
de quotes a clubs d’atletisme.
27. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per donar nom d’un
carrer de Calvià a les collidores d’oliva que protagonitzarem la vaga de 1932.
28. Moció presentada pel Grup Mixt, Sr. Tarancón Nieto, per a impulsar un pla de
xoc contra la processionària.
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29. Moció presentada pel Grup Mixt, Sr. Tarancón Nieto, per a la regulació de
taules informatives al municipi de Calvià.
30. Moció presentada per la regidora no adscrita, Sra. Manresa Pérez, en relació a
restablir els serveis religiosos a la Parròquia des Capdellà.
31. Moció presentada per la regidora no adscrita, Sra. Manresa Pérez, per a la
implantació d’un sistema de premis a les bones pràctiques comunitàries.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
32. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents el mes de
gener de 2019.
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33. Donar compte de la modificació de crèdit per decret de l’Oficina Municipal de
Tributs 2/2018.
34. Donar compte del decret de data 08.02.19 pel qual es valida la factura número
401343344/18, de Canon España, SA, per les còpies del servei de reprografia
del mes d’octubre, per un import de 1.308’62 €.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

35. Donar compte del decret de data 08.02.19 pel qual es valida la factura número
170/18, de Fiol Mallorca, SL, per caixa de munició, per un import de 1.129’90 €.
36. Donar compte del decret de data 08.02.19 pel qual es valida la factura número
138/18, de Fiol Mallorca, SL, per caixa de munició, per un import de 1.194’46 €.
37. Donar compte del decret de data 31.01.19 pel qual es valida la factura número
U87864005-90LUUT08002, d’UTE CCXXLVI Telefónica España Telef. Moviles,
SAU, per serveis prestats mes novembre 2017, per un import de 19.419’63 €.
38. Donar compte del decret de data 09.01.19 pel qual es valida la factura número
610, de Jardines Campaner, SLU, per serveis manteniment zones verdes,
parcs infantils, arbrat viari i mobiliari urbà, per un import de 39.657’75 €.
39. Donar compte del decret de data 09.01.19 pel qual es valida la factura número
688, de Jardines Campaner, SLU, per serveis manteniment zones verdes,
parcs infantils, arbrat viari i mobiliari urbà, per un import de 39.657’75 €.
40. Donar compte del conveni entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Calvià
pel qual es cedeix el tram de carretera Ma-1016 que discorre entre el camí de
ses Quarterades i la Ma-1015.
41. Donar compte del conveni entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Calvià
per a la cessió del teatre municipal de Peguera per dur a terme una trobada de
corals el dia 2 de febrer.
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42. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Hospital Sant Joan de Déu
de Palma i Serveis Socials de l’Ajuntament de Calvià per al programa d’atenció
integral per a persones amb malalties avançades i els seus familiars.
43. Donar compte del conveni entre l’Ajuntament de Calvià i Ignacio Oroval Selfa
per a la cessió d’un espai de treball al Centre Empresarial de Calvià amb num.
8.
44. Donar compte del conveni entre l’Ajuntament de Calvià i la Fundació Unicef per
a que les poblacions més vulnerables de Haiti tinguin accés a aigua potable i
segura a les zones afectades per la còlera.
45. Donar compte del conveni firmat entre l’Ajuntament de Calvià i el Club arc
Tramuntana per a la cessió d’ús del frontó de Peguera.
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46. Donar compte de la pròrroga del conveni firmat entre l’Ajuntament de Calvià i la
Fundació Calvià 2004 per a l’organització de les proves esportives “Half
marathon Magaluf” i “Sant silvestre calvianera” 2019.
47. Donar compte de la pròrroga del conveni firmat entre l’Ajuntament de Calvià i la
Fundació Calvià 2004 per a l’organització de la prova esportiva “Galatzó trail –
Mallorca mountain marathon” 2019.
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48. Donar compte de la pròrroga del conveni firmat entre l’Ajuntament de Calvià i
l’Asociación deportiva socio-cultural de Costa d’en Blanes per a la cessió d’ús
de local municipal ubicat a la plaça Dolors Nouvilas, 12.
49. Donar compte de la pròrroga del conveni firmat entre l’Ajuntament de Calvià i
l’Asociación vecinal Santa Ponça per a la cessió d’ús de local municipal ubicat
al carrer Riu Sil, 4.
50. Donar compte del document signat entre Unicef Comité Español i l’Ajuntament
de Calvià pel qual es reconeix a Calvià como a Ciutat Amiga de la Infància.
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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