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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper
dijous, 26 de setembre 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
24.07.19.
2. Proposta per aprovar agrair i reconèixer a la Sra. Margarita Barroso Martín els serveis
que ha prestat per a aquesta corporació.
3. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. José Mercant Gelabert els serveis que
ha prestat per a aquesta corporació.
4. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Simón Garau Mestre els serveis que ha
prestat per a aquesta corporació.
5. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Juan Manuel Moreno Morente els serveis
que ha prestat per a aquesta corporació.
6. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Antonio Palazón Sánchez els serveis
que ha prestat per a aquesta corporació.
7. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 107/2019 dictada el
23/04/2019 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment
Abreujat núm. 491/2018 en el recurs contenciós interposat per la Sra. Antonia
Margarita Vidal Coll contra l’Ajuntament de Calvià.
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8. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret núm. 98/2019 dictat el 28/05/2019 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment Abreujat núm.
335/20187 en el recurs contenciós interposat per Plus Ultra Seguros Generales y Vida,
Sociedad anónima de seguros y reaseguros contra l'Ajuntament de Calvià.
9. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 235/2019 dictada el
14/08/2019 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment
Abreujat núm. 185/2018 en el recurs contenciós interposat per Red Lion Entertainment
SLU contra l'Ajuntament de Calvià.
10. Proposta per aprovar atorgar al Sr. Javier González Ruiz, treballador de Calvià 2000,
SA, compatibilitat per exercir com a gerent de les empreses municipals Calvià 2000, SA
i Limpiezas Costa de Calvià, SA.
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11. Proposta per aprovar la creació, composició i funcionament d’una Comissió de
seguiment del Pla director de la finca Galatzó, dels usos i de la seva gestió.
12. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’auto-taxi núm.
029, titularitat del Sr. Rafael Guerrero, a favor del conductor assalariat Sr. Manuel
Bueno Rodríguez.
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13. Proposta per aprovar la relació de factures d’exercicis anteriors i incorporar-les al
pressupost de l’exercici 2019.
14. Proposta per aprovar el document que conté la relació íntegra de Llocs de treball de
l’Ajuntament de Calvià.
15. Proposta per aprovar ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de
14.08.19 pel qual es va aprovar sol·licitar la inclusió del projecte de creació d’un centre
d’interpretació a la Finca Pública Galatzó dins el pla anual d’impuls de turisme
sostenible per al període 2019.
16. Proposta per aprovar ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de
14.08.09 pel qual es va aprovar sol·licitar la inclusió del projecte de remodelació i
ampliació del passeig Marítim de Magaluf dins el pla anual d’impuls de turisme
sostenible per al període 2019.
17. Proposta per aprovar el Pla Anual Normatiu 2019 d’aquest Ajuntament.
18. Proposta per aprovar la modificació de crèdit per ple número 1/2019.
19. Proposta per aprovar el Compte General de l’exercici 2018.
20. Moció presentada pels grups municipals Partit Popular i Ciudadanos-Partido para la
ciudadanía de Calvià referent a les improcedents liquidacions de l’Impost de Béns
Immobles del 2013 i 2014 notificades per l’Ajuntament per la regularització cadastral
sense l’aplicació de la corresponent bonificació.
21. Moció presentada pel grup municipal Vox Calvià relativa a les liquidacions de l’Impost
sobre Béns Immobles amb caràcter retroactiu.
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22. Moció presentada pel grup municipal Partit Popular referent a la incorporació de quatre
línies a la nova planta de la ITV i l’assumpció del seu cost a càrrec del Consell de
Mallorca i la posada en funcionament de dues línies mòbils.
23. Moció presentada pel grup municipal Vox Calvià relativa a la inseguretat a Magaluf.
24. Moció presentada pel grup municipal Vox Calvià relativa a la neteja dels torrents que
travessen el municipi de Calvià
25. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos-Partido para la ciudadanía de Calvià
relativa a l’ampliació de la xarxa de centres de reforç educatiu de Calvià.
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26. Moció presentada pel grup municipal Podemos-Més per Calvià per la declaració
d’emergència climàtica.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
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27. Donar compte de la resolució de batlia per la qual es modifica la resolució de batlia de
data 17 de juny per la qual es nomenen els tinents de batle i la resolució de batlia de
data 17 de juny per la qual s’atorguen delegacions genèriques de la batlia en els tinents
de batle.
28. Donar compte de l’escrit presentant pel Grup municipal Ciudadanos – Partido de la
Ciudadanía de Calvià comunicant el canvi de denominació del seu grup, ja que
inicialment es constituïren con a Grup municipal Ciudadanos de Calvià.
29. Donar compte de l’escrit presentat pel grup municipal Socialista de Calvià designat al
Sr. Marc López Expósito com a representant del seu grup al Consell d’administració de
l’Oficina Municipal de Tributs.
30. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents als mesos de juliol i
agost de 2019.
31. Donar compte de la modificació de crèdit per decret de l’Ajuntament núm. 9/2019.
32. Donar compte de la modificació de crèdit per decret de l’Ajuntament núm. 10/2019.
33. Donar compte de la modificació de crèdit per decret de l’Ajuntament núm. 11/2019.
34. Donar compte de la modificació de crèdit per decret de l’Ajuntament núm. 12/2019.
35. Donar compte de la modificació de crèdit per decret de l’Ajuntament núm. 13/2019.
36. Donar compte de la modificació de crèdit per decret de l’Ajuntament núm. 14/2019.
37. Donar compte de la modificació de crèdit per decret de l’Ajuntament núm. 15/2019.
38. Donar compte de la modificació de crèdit per decret de l’Ajuntament núm. 16/2019.
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39. Donar compte de la modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit núm.
9/2019.
40. Donar compte del decret de data 23.08.19 pel qual es valida la factura número CL-0719 de l’empresa Setex Aparki, SA, per serveis mes de juliol, per un import de 31.917,36
euros.
41. Donar compte del decret de data 01.08.19 pel qual es validen les factures números CL04-19, CL-06-19 i CL-06-19 de l’empresa Setex Aparki, SA, per serveis mesos d’abril,
maig i juny, per un import de 95.806,08 euros.
42. Donar compte del decret de data 31.07.19 pel qual es validen les factures números
AL20190174 i AL20190137 de l’empresa Multiauto Palma, SL, mesos abril i maig, per
un import de 13.835,75 euros.
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43. Donar compte del decret de data 10.07.19 pel qual es validen les factures números P0108-19, P-0110-19, P-0115-19, P-0120-19, P-0127-19 i P-0135-19, de l’empresa
Biomasses balears per energia SL, per subministrament de combustible pellet, per un
import de 8.674,80 euros.
44. Donar compte del decret de data 26.06.19 pel qual es valida la factura número
FAF1801308 de l’empresa Potencia alquiler de maquinaria, per lloguer maquinària
festes Costa d’en Blanes, per un import de 1.260,35 euros.
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45. Donar compte del decret de data 17.06.19 pel qual es valida la factura número
FAF1801309 de l’empresa Potencia alquiler de maquinaria, per lloguer maquinària
festes Son Ferrer, per un import de 1.660,42 euros.
46. Donar compte del decret de data 17.06.19 pel qual es valida la factura número
FAF1801485 de l’empresa Potencia alquiler de maquinaria, per esdeveniment Dia
d’Europa, per un import de 1.660,42 euros.
47. Donar compte del decret de data 07.06.19 pel qual es valida la factura número
2016/A/2160905 de l’empresa Grup Trui Mallorca, SL, per esdeveniment festes Calvià,
per un import de 3.500,01 euros.
48. Donar compte del decret de data 16.05.19 pel qual es valida la factura número
00000228 de l’empresa Jardines Campaner, SLU, per serveis mes d’abril, per un
import de 39.657,75 euros.
49. Donar compte del decret de data 16.05.19 pel qual es valida la factura número
00000158 de l’empresa Jardines Campaner, SLU, per serveis mes de març, per un
import de 39.657,75 euros.
50. Donar compte del decret de data 16.05.19 pel qual es valida la factura número
841903223/2019 de l’empresa Canon España, SA, per serveis mes de març, per un
import de 1.742,34 euros.
51. Donar compte del decret de data 16.05.19 pel qual es valida la factura número
841904184/2019 de l’empresa Canon España, SA, per serveis mes de febrer, per un
import de 1.742,34 euros.
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52. Donar compte del decret de data 16.05.19 pel qual es valida la factura número
401397819/2019 de l’empresa Canon España, SA, per còpies servei mes de febrer, per
un import de 1.308,62 euros.
53. Donar compte del decret de data 16.05.19 pel qual es valida la factura número
401412130/2019 de l’empresa Canon España, SA, per còpies servei mes de març, per
un import de 1.308,62 euros.
54. Donar compte del conveni signat entre Event Management School, SL (Isemco) i
l’Ajuntament de Calvià per al foment de pràctiques formatives a l’Ajuntament de Calvià
per part dels estudiants d’Isemco.
55. Donar compte de la pròrroga del conveni signat entre la Fundació Deixalles i
l’Ajuntament de Calvià per a la cessió d’ús de local municipal.
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56. Donar compte del conveni signat entre Zonatec España PBB, SL i l’Ajuntament de
Calvià per a la cessió d’un espai de treball al Centre Empresarial de Calvià amb núm.
7.
57. Proposta d’acord que s’eleva al Ple de la Corporació relativa a la renúncia a l’acta de
regidora formulada per la Sra. Idoia Ribas Marino del grup Vox-Calvià.
58. Assumptes d’urgència.
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59. Precs i preguntes.
Calvià,
El Batle
Alfonso Rodríguez Badal
Sr. Pedro Juan Porcel Moner
Sr. Miguel Cañellas Vich
Sr. Antonio Alarcón Alarcón
Sra. Margarita Plomer Fornés
Sr. Rafel Sedano Porcel
Sra. Idoia Ribas Marino
Sra. Esperanza Catalá Ribó
Sra. Gaël Aline Thyus Vieville
Sra. María de la Consolación Fernández Manley
Sr. Secretari accidental
Sr. Interventor accidental
Tauler d’anuncis
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Destinataris:
Sr. Alfonso Luís Rodríguez Badal
Sra. Natividad Francés Gárate
Sr. Marcos Pecos Quintans
Sra. Eva María Serra Félix
Sr. Juan Recasens Oliver
Sra. Olga Granados Expósito
Sr. Marc López Expósito
Sra. Mª del Carmen Rojano Pérez
Sr. Alfonso Molina Jiménez
Sra. Francisca Muñoz Alcaraz
Sra. Mª Luisa Jiménez Servera
Sra. Rosa Mª García Perelló
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