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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’abril 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 dels esborranys de les actes corresponents a la sessió
extraordinària de dia 01.04.19 i a la sessió ordinària de dia 28.03.19.
2. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Mateo Serra Adelino els serveis
que ha prestat per a aquesta corporació.
3. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Tomeu Alzamora Lliteras els
serveis que ha prestat per a aquesta corporació.
4. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Manuel Medrano Siria els serveis
que ha prestat per a aquesta corporació.
5. Proposta per aprovar agrair i reconèixer a la Sra. Francisca Roig Sierra els
serveis que ha prestat per a l’Institut Municipal d’Educació i Biblioteques de
Calvià.
6. Proposta per aprovar ratificar el decret per procedir a incloure l’associació
anomenada “Asociación de familiares y amigos de la Llar de Majors de Calvià”
al Registre municipal d’associacions amb el número 312.
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7. Proposta per aprovar ratificar el decret per procedir a incloure l’associació
anomenada “Amnistia Internacional Grup acció Calvià” al Registre municipal
d’associacions amb el número 319.
8. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 68/2019 dictada el
15/03/2019 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el
Procediment Abreujat nº 492/2018 en el recurs contenciós interposat pel Sr.
LIAM MICHAEL BROWN i D. JOANNE LEIGH BROWN contra l'AJUNTAMENT
DE CALVIÀ.
9. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 80/2019 dictada el
19/03/19 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Abreujat nº 413/2017 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat González Guindos SL. contra l'Ajuntament de Calvià.
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10. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 134/2018 dictada el
18/04/18 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el
Procediment Ordinari nº 89/2014 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat Compañía Hotelera Playa Paguera SA. contra l'Ajuntament de Calvià.
11. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria dictada el dia 14/12/18
per la qual es diu que no hi ha lloc a completar la sentència abans esmentada.
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12. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 78/2019 dictada el
15/03/19 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Abreujat nº 516/2018 en el recurs contenciós interposat pel Sr.
Antonio i D. Sebastián Català Escalas contra l'Ajuntament de Calvià.
13. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 115/2018 dictada el
19/03/18 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Ordinari nº 155/2015 en el recurs contenciós interposat per
l’Entidad de conservación del nucleo rural de Son Font contra l'Ajuntament de
Calvià.
14. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 590/2018 dictada el
14/12/18 per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en Rotlle d'apel·lació nº 272/18 dimanant del recurs
d'apel·lació interposat per l'Ajuntament de Calvià en front de l'anterior
sentència.
15. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència nº 44/2019 dictada el
24/01/19 pel Jutjat Social núm. 3 de Palma en el Procediment Ordinari nº
206/2018 sobre Acomiadaments /Cessaments en general, interposat per D.
Antonio Garau Oliver contra l'Ajuntament de Calvià, Dª María del Carmen
Manjón Iglesias, i l’Oficina Municipal de Tributs de Calvià.
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16. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’autotaxi núm. 150, titularitat del Sr. Bartolomé Cifre a favor l’assalariat Sr. José
Antonio Gómez.
17. Proposta per aprovar incorporar nous membres a la Mesa de prevenció,
intervenció i coordinació de l’atenció a víctimes de violència masclista a Calvià.
18. Proposta per aprovar iniciar el procediment de partió parcial de la finca pública
es Galatzó entre les fites M3 i M4.
19. Proposta per aprovar el II Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes per
al personal de l’Ajuntament de Calvià.
20. Proposta per aprovar autoritzar a la Sra. Catalina Morro Pastor, funcionària
interina, la compatibilitat per exercir una segona activitat com a col·laboradora
docent.
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21. Proposta per aprovar autoritzar al Sr. Gabriel Palmer Socías, funcionari de
carrera, la compatibilitat per exercir una segona activitat consistent en ser
promotor i projectista del seu habitatge habitual.
22. Proposta per aprovar l’acord sobre les condicions de treball del personal
funcionari de l’Ajuntament de Calvià (2019-2023)
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23. Proposta per aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm.
1/2019.
24. Proposta per aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm.
2/2019.
25. Proposta per aprovar assignar als grups polítics una dotació econòmica.
26. Proposta per aprovar definitivament el pla de prevenció i gestió de residus de
Calvià 2018-2020.
27. Proposta per aprovar la cessió gratuïta d’ús d’un solar ubicat al polígon Son
Bugadelles a la Fundació Deixalles.
28. Proposta per aprovar declarar el dia d’Europa com esdeveniment d’interès
turístic local.
29. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per reivindicar el dret
al vot de les persones migrants.
30. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per aprovar l’adhesió
al manifest en relació a l’atorgament del premi nobel de literatura a Federico
García Lorca a títol pòstum.
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31. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per habilitar un espai
de dol perinatal al cementiri de Calvià.
32. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per a la millora de la
mobilitat a la rotonda 8, per agilitzar el trànsit entre Son Ferrer, El Toro,
Magaluf i autopista de Ponent.
33. Moció presentada pel grup mixt, Sr. Alcaraz Omiste, per instar a la signatura de
l’aplicació del còdi de bones pràctiques professionals a les arts visuals.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
34. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents el mes de
març de 2019.
35. Donar compte del decret de data 01.04.19 pel qual es valida la factura número
2016/A/2160620 de Grup Trui Mallorca, SL per un import de 10.103’97 €.
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36. Donar compte del decret de data 01.04.19 pel qual es valida la factura número
A/2184 de Instituto tecnológico hotelero per un import de 1.210’00 €.
37. Donar compte del decret de data 01.04.19 pel qual es valida la factura número
A/2161 de Instituto tecnológico hotelero per un import de 1.210’00 €.
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38. Donar compte del decret de data 01.04.19 pel qual es valida la factura número
841900423/2019 de Canon España, SA per un import de 1.742’35 €.
39. Donar compte del decret de data 15.03.19 pel qual es valida la factura número
841900426/2019 de Canon España, SA per un import de 1.742’35 €.
40. Donar compte del decret de data 15.03.19 pel qual es valida la factura número
401385377/2019 de Canon España, SA per un import de 1.308’62 €.
41. Donar compte del decret de data 15.03.19 pel qual es valida la factura número
000095 de Jardines Campaner, SLU per un import de 39.657’75 €.
42. Donar compte del decret de data 15.03.19 pel qual es valida la factura número
236/2018 de Música i complements, SLU per un import de 4.392’20 €.
43. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a
l’exercici 2018.
44. Donar compte del conveni signat entre l’Associació Hotelera de Peguera i Cala
Fornells, la Fundació Calvià 2004 i l’Ajuntament de Calvià per a l’organització
de la 1ª edició de les jornades gastronòmiques i culturals de Mallorca 2019.
45. Donar compte de la pròrroga de conveni signat entre l’Asociación de Hoteleros
de Paguera y Cala Fornells, la Fundació Calvià 2004 i l’Ajuntament de Calvià
per a l’organització del Dia del Turista 2019 y 2020.
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46. Donar compte de l’addenda a la pròrroga de conveni signat entre l’Asociación
de Hoteleros de Paguera y Cala Fornells, la Fundació Calvià 2004 i
l’Ajuntament de Calvià per a l’organització del Festival de primavera i el Dia del
Turista.
47. Donar compte de la pròrroga de conveni signat entre l’Asociación de Hoteleros
de Paguera y Cala Fornells, la Fundació Calvià 2004 i l’Ajuntament de Calvià
per a l’organització del Gastro Art Peguera 2019.
48. Donar compte del conveni signat entre l’Asociación de amas de casa y
voluntariado de Son Ferrer i l’Ajuntament de Calvià per a la cessió d’ús de local
del carrer Condor de Son Ferrer.
49. Donar compte del contracte de patrocini signat entre l’empresa Galben Tours,
SA i l’Ajuntament de Calvià per a l’organització de l’esdeveniment Mallorca
Walking Event “La Primavera” 2019.
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50. Assumptes d’urgència.
51. Precs i preguntes.
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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

CSV:

CAL504064473550034B673D35D8

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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