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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 març 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. Lectura i aprovació dels esborranys de les actes corresponents a la sessió
extraordinària de dia 22.02.19 i a la sessió ordinària de dia 28.02.19.
2. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Antonio Caballero Espejo els
serveis que ha prestat per a aquesta corporació.
3. Proposta per aprovar agrair i reconèixer a la Sra. Pilar Ribas Quintana els
serveis que ha prestat per a aquesta corporació.
4. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret núm. 131/2018 dictat el
31/05/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Ordinari núm. 154/2016 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat mercantil COMPAÑÍA HOTELERA FLORIDA SA. contra
l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
5. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret dictat el dia 11/09/2018 pel qual
es completa la resolució abans esmentada.
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6. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret núm. 100/2018 dictat el
05/06/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el
Procediment Ordinari núm. 147/2016 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat SUPERMERCADOS PICABO SL. contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
7. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 108/2018 dictada el
15/03/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el
Procediment Abreujat núm. 19/2017 en el recurs contenciós interposat pel Sr.
JOSÉ ANTONIO NAVARRO MUÑOZ contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
8. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentencia núm. 510/2018 dictada el
31/10/2018 per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en Rotlle d'apel·lació núm. 235/18 dimanant del
recurs d'apel·lació interposat per l'ajuntament de Calvià en front de l'anterior
sentència.
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9. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 53/2019 dictada el
27/02/2019 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el
C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 100 – a/e: calvia@calvia.com
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Procediment Abreujat núm. 490/2018 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat INMOBILIARIA THANVERSIX SL. contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ
10. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 49/2019 dictada el
05/03/2019 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Abreujat núm. 495/2018 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat BANCO POPULAR ESPAÑOL SA. contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
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11. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 44/2019 dictada el
18/02/2019 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Abreujat núm. 496/2018 en el recurs contenciós interposat pel
Sr. TOM CLAESSON DINKELSPIEL contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
12. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 45/2019 dictada el
13/02/2019 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el
Procediment Abreujat núm. 481/2018 en el recurs contenciós interposat pel
Sr. KARL HERMANN ROTHE contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
13. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 9/2019 dictada el
25/01/2019 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el
Procediment Abreujat núm. 414/2018 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat BUILDINGCENTER SA. contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
14. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 39/2019 dictada el
12/02/2019 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el
Procediment Abreujat núm. 480/2018 en el recurs contenciós interposat per la
Sra. CRISTINA BLASCO THIELE contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
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15. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 51/2019 dictada el
06/03/2019 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Abreujat núm. 503/2018 en el recurs contenciós interposat pels
Srs. JOHN GORDON HOULDSWORTH SZTEJER i NANCY ROSALIA RUYS
VAN NOOLEN contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
16. Proposta per aprovar acatar i complir la Interlocutòria núm. 135/2018 dictada el
26/06/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment sobre vulneració de drets fonamentals núm. 1/2018 iniciat a
instància del Sr. JAIME NADAL MIR contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
17. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 52/2019 dictada el
30/01/2019 per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en Rotlle d'apel·lació núm. 318/18 dimanant del
recurs d'apel·lació interposat pel Sr. JAIME NADAL MIR en front de l'anterior
interlocutòria.
18. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 440/2018 dictada el
10/09/2018 pel la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el Procediment Ordinari núm. 328/2016
interposat per l'AJUNTAMENT DE CALVIA en front de l'ADMINISTRACIÓ
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GENERAL DE L'ESTAT -JURAT PROVINCIAL D'EXPROPIACIÓ FORZOSA A
LES ILLES BALEARS- essent part codemandada el BISBAT DE MALLORCA.
19. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 30/2019 dictada el
04/02/2019 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Abreujat núm. 486/2018 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat BANCO SANTANDER S.A. contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
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20. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 134/2018 dictada el
16/03/2018 pel la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el Procediments Ordinaris núm. 37/2015 i
51/2015 acumulats, interposat per l'entitat TORRENOVA PARKING SL. i per
l'AJUNTAMENT DE CALVIA en front de l'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE
L'ESTAT -JURAT PROVINCIAL D'EXPROPIACIÓ FORZOSA A LES ILLES
BALEARS.
21. Proposta per aprovar acatar i complir la Providència dictada el 25/10/2018 per
la Sala Tercera -del Contenciós Administratiu- del Tribunal Suprem en relació al
recurs de cassació núm. 4749/18 preparat per l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ en
front de l'anterior sentència.
22. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 432/2018 dictada el
05/12/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el
Procediment Abreujat núm. 226/2017 en el recurs contenciós interposat pel
Sr. JUAN LUIS CAMACHO CUERVA contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
23. Proposta per aprovar acatar i complir la Interlocutòria núm. 4/2019 dictada el
14/01/2019 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el
Procediment Ordinari núm. 109/2017 en el recurs contenciós interposat per la
Sra. FELICIDAD LAIZ DÍEZ contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
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24. Proposta per aprovar acatar i complir la Interlocutòria núm. 330/2018 dictada el
21/12/2018 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Ordinari núm. 108/2017 en el recurs contenciós interposat pel Sr.
MARCELO ANDRÉS CASTEJON OLANDESI contra l'AJUNTAMENT DE
CALVIÀ.
25. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 12/2019 dictada el
16/01/2019 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Abreujat núm. 253/2017 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat CRISTAL C.B contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
26. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 14/2019 dictada el
17/01/2019 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Abreujat núm. 343/2017 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat S'HOSTALET S.A. contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
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27. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 437/2018 dictada el
18/09/2018 per la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de
C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 100 – a/e: calvia@calvia.com
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Justícia en el Procediment Ordinari núm. 62/2016 en el recurs contenciós
interposat per l'entitat LIDL SUPERMERCADOS SL. contra l'AJUNTAMENT DE
CALVIÀ.
28. Proposta per aprovar ratificar el decret per procedir a incloure l’associació
anomenada “Ou verd colectivo artístico” en el registre municipal d’Associacions
amb el número 318.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

29. Proposta per aprovar ratificar el decret de data 8.03.19 pel qual es dona de
baixa la associació anomenada “Cofradía Verge de Galatzó del Registre
Municipal de Associacions.
30. Proposta per aprovar modificar la composició de la Comissió Informativa
d’assumptes generals i de la Comissió Especial de Comptes.
31. Proposta per aprovar els models actualitzats de declaracions de béns i
d’activitats de l’Ajuntament de Calvià.
32. Proposta per aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns totalitzat a 31 de
desembre de 2018.
33. Proposta per aprovar sol·licitar a la Direcció General de Recursos Hídrics
indemnització pels costos de conservació, manteniment i explotació del servei
de depuració d’aigües residuals per al trienni 2018-2020.
34. Proposta per aprovar definitivament el pla de prevenció i gestió de residus de
Calvià 2018-2020.
35. Proposta per declarar d’interès
s’organitzaran al llarg de 2019.

locals

diferents

esdeveniments

que
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36. Proposta per aprovar provisionalment el canvi de denominació de Carrer Can
Marçal, dividir-lo en dos i denominar cada una de les vies resultants els noms
de Maria Calabuig Tomàs i Maria Salvador Senchermés.
37. Proposta per aprovar provisionalment el canvi de denominació de la Plaça
Nova de Calvià Vila que passarà a denominar-se Plaça de les Collidores d’oliva
(1932).
38. Proposta per aprovar esmenar errada detectada a l’acord d’aprovació del
pressupost de l’exercici 2019.
39. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per reconèixer el paper
de les persones implicades en la creació i construcció de Sa Societat i la
modificació dels noms dels carrers del municipi que tinguin lligams amb el
franquisme.
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40. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per adaptar els
encreuaments de carrers i carreteres del Passeig Calvià a totes les persones
usuàries del passeig.
41. Moció presentada pel Grup Mixt, Sr. Tarancón Nieto, per seguir treballant i
desenvolupant mesures per arribar a una igualtat real i efectiva entre homes i
dones.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

42. Moció presentada per la regidora no adscrita, Sra. Manresa Pérez, per a la
realització d’una auditoria de procediment a la Secció de Comerç, Àrea de
Turisme, Comerç i Litoral.
43. Moció presentada pel regidor no adscrit, Sr. Feliu Román, per garantir els drets
lingüístics dels ciutadans de Calvià.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
44. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents el mes de
febrer de 2019.
45. Donar compte del decret de Batlia de data 28 de febrer de 2019 pel qual es
declara als regidors senyors Bartolomé Bonafé Ramis i Juan Feliu Roman,
regidors no adscrits de l’Ajuntament de Calvià.
46. Donar compte de l’escrit presentat pel Grup Municipal del Partit Popular per
revocar nomenament i proposar designar nou membre de la Comissió per a la
denominació i retolació de carrers i demés vies urbanes de Calvià, així com els
edificis i instal·lacions municipals.
47. Donar compte de l’escrit presentat pel Grup Municipal del Partit Popular per
revocar nomenament i proposar designar nou membre de la Comissió
d’admissió i seguiment de la Residència per a la tercera edat de Calvià”.
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48. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 5/18 (IMEB).
49. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 22/18.
50. Donar compte de la modificació de crèdit per incorporació de romanents núm
1/19.
51. Donar compte de la modificació de crèdit per incorporació de romanents núm
2/19.
52. Donar compte de la modificació de crèdit per incorporació de romanents núm
3/19.
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53. Donar compte del decret de data 06.03.19 pel qual es valida la factura número
401368582/18 de Canon España SA per un import de 1.308,62 €.
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54. Donar compte del decret de data 06.03.19 pel qual es valida la factura número
401355706/18 de Canon España SA per un import de 1.308,62 €.
55. Donar compte del decret de data 06.03.19 pel qual es valida la factura número
3-2018 d’Associació de Propietaris de cans Pastor de les Balears per un import
de 1.500 €.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

56. Donar compte del decret de data 06.03.19 pel qual es valida la factura número
269/18 de Servei d’informació territorial de les Illes Balears per un import de
13.765,09 €.
57. Donar compte del decret de data 06.03.19 pel qual es valida la factura número
00000827 de Jardines Campaner SLU per un import de 39.657,75 €.
58. Donar compte del decret de data 06.03.19 pel qual es valida la factura número
00000014 de Jardines Campaner SLU per un import de 39.657,75 €.
59. Donar compte del decret de data 17.01.19 pel qual es valida la factura número
00000758 de Jardines Campaner SLU per un import de 39.657,75 €.
60. Donar compte del conveni de col·laboració signat entre el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament de Calvià per dur a terme actuacions d’inversió.
61. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i Sandra Cancela
Claudino per a la cessió d’un espai de feina al Centre Empresarial de Calvià
amb el número 1.
62. Donar compte de l’addenda al conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i
Ignacio Oroval Selfa d’un espai de feina al Centre Empresarial de Calvià amb el
número 8.
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63. Donar compte de l’acta de recepció de la xarxa del servei públic de proveïment
d’aigua potable de l’àmbit de Peguera signat entre l’Ajuntament de Calvià i
Hidrobal, gestión de aguas de Baleares S.A.U.
64. Donar compte del conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Calvià i
l’Obra Cultural Balear per a continuar la rehabilitació d’un solar municipal a Ses
Quarterades.
65. Donar compte del conveni de col·laboració entre el Centro de Estudios
Municipales y de Cooperación Internacional, Agencia pública administrativa
local de la diputación provincial de Granada i l’Organisme Autònom de l’Oficina
Municipal de Tributs de Calviá.
66. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calvià i la associació
veïnats i amics de Palmanova per a la cessió d’ús de local municipal.
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67. Donar compte de l’acord entre l’Ajuntament i Dic Drac SLU per a la realització
de pràctiques professionals no laborals de l’especialitat formativa dinamització
d’activitats de tems lliure educatiu infantil i juvenil.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

68. Donar compte de l’acord entre l’Ajuntament i l’entitat Hermanas de la Caridad
de San Vicente de Paúl Naüm per a la realització de pràctiques professionals
no laborals de l’especialitat formativa dinamització d’activitats de tems lliure
educatiu infantil i juvenil.
69. Donar compte del conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament i
l’associació AMADIP ESMENT Fundació per a la realització d’accions de
formació i ocupació de la Finca Galatzó per a persones amb discapacitat
intel·lectual.
70. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament i la cooperativa Radio Taxi
Calvià S.C.L. per a la cessió temporal d’ús d’un local propietat municipal per a
la ubicació de la nova central de la cooperativa i l’emissora de Radio Taxi.
71. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’institut d’Estudis Baleàrics i
l’Ajuntament de Calvià per organitzar cursos de llengua catalana en la
convocatòria de febrer-maig de 2019.
72. Assumptes d’urgència.
73. 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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