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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper
dijous, 27 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 de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de dia
30.03.17.

2. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència número 39/2017 de 14.03.17 dictada
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el procediment
abreujat número 72/2016 en el recurs contenciós interposat per Kimel Mca SL. contra
l'Ajuntament de Calvià (NR SSJJ: 27/16).

3. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència número 402/2016 de 24.10.16
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 3 de Palma en el procediment
abreujat 299/2015 en el recurs que va ser interposat per l'entitat sindical FSP- UGT
davant de l’Ajuntament de Calvià.

4. Proposta per aprovar acatar i complir el decret de 27.03.17 dictat pel Jutjat del
Contenciós Administratiu número 3 de Palma en el procediment abreujat 299/2015 pel
qual es té per desistit a l'Ajuntament de Calvià del recurs d'apel·lació que fora
interposat contra l'anterior sentència.

5. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència número 96/2017 de 27.03.17 dictada
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca al procediment
abreujat 147/2016 en el recurs que va ser interposat per D. Juan Carbonell Fornés
davant de l’Ajuntament de Calvià.

6. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència número 286/2016 de 29.07.16
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dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
procediment ordinari 108/2015 en el recurs que va ser interposat per Magalluf Club
Pass, SL. davant de l’Ajuntament de Calvià.

7. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència número 129/2017 de 28.03.17
dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears en el Rotllo d'Apel·lació número 437/2016 dimanant del recurs que va ser
interposat per Magalluf Club Pass SL. contra l'anterior sentència.

8. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència número 138/2017 de 15.03.17
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca al
procediment abreujat 147/2016 en el recurs que va ser interposat per D. José A. Vera
Creu davant de l’Ajuntament de Calvià.

9. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència número 211/2016 de 04.05.16
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procediment ordinari 160/2013 en el recurs que va ser interposat per Intrademallorca
2005 SL. davant de l’Ajuntament de Calvià.

10. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència número 66/2017 de 16.02.17 dictada
per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears en el Rotllo d'Apel·lació número 285/2016 dimanant del recurs que va ser
interposat per Intrademallorca 2005 SL. contra l'anterior sentència.
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11. Proposta per aprovar modificar la indemnització assignada al Sr. José Manuel Ruiz
Rivero, portaveu del grup municipal del Partit Popular.
12. Proposta per aprovar la caducitat de l’expedient de procediment administratiu de
recuperació d’ofici de zona verda de domini públic de propietat municipal ubicada al
carrer Gran Via de la Creu, 44 de Santa Ponça, ocupada per Hotelera La Cruz, SA i
s’acorda el reinici de l’expedient.
13. Proposta per aprovar sol·licitar a Unicef Comité Español iniciar els tràmits per a
l’obtenció del Segell de reconeixement Ciutat Amiga de la Infància.
14. Proposta per aprovar crear una Mesa de coordinació interna entre regidories i
departaments per a la infància i l’adolescència que es denominarà “Mesa local
d’infància i adolescència” (MLIA).
15. Proposta per aprovar una Mesa tècnica per a l’atenció a persones que exerceixen la
prostitució a Calvià i puguin ser víctimes de tracta (MAPCAL).
16. Proposta per aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament
referida a dia 31 de desembre de 2016.
17. Proposta per aprovar la modificació de crèdit per Ple número 1/2017.
18. Proposta per aprovar autoritzar a la Sra. Isabel Mª Lladonet Valls, funcionària interina a
temps parcial, compatibilitat per exercir una segona activitat de caràcter privat.
19. Proposta per aprovar la creació del Museu de Calvià adscrit al Parc arqueològic del
Puig de Sa Morisca.
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20. Proposta per aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana en relació a la nova regulació de l’ordenació del nucli rural de Son Font.
21. Moció presentada pel Grup Municipal Partit Popular per al coneixement i control de les
iniciatives dels diferents grups municipals.
22. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per a un canvi de model al
finançament dels ajuntaments.
23. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta en relació al co-govern
aeuroportuari.
24. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per a un pacte educatiu
consensuat amb la Comunitat Educativa i de recolzament al document de bases per a
una nova llei d’Educació, acord social i polític.
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25. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per instal·lar aparcaments per
a bicicletes al municipi.
26. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per a la construcció d’una
rotonda en el camí Cala Figuera-Carretera Magaluf El Toro (Carrer Tudó).

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

27. Moció presentada pel Grup Mixt, Sr. Tarancón Nieto, per potenciar el teletreball a
l’Ajuntament de Calvià.
28. Moció presentada per la Sra. Manresa Pérez, regidora no adscrita, per a la millora del
tram de carretera comprés des de la rotonda de Cala Figuera fins el polígon de Son
Bugadelles.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
29. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes de març de
2017.
30. Donar compte de la modificació de crèdit per decret número 6/17.
31. Donar compte de la modificació de crèdit per decret número 7/17.
32. Donar compte de la modificació de crèdit per decret número 8/17.
33. Donar compte de la modificació de crèdit per decret número 9/17.
34. Donar compte de la modificació de crèdit per decret número 10/17.
35. Donar compte del Decret pel qual es valida la factura presentada pel Club Natación
Calvià (registre núm. 175086) que correspon a la gestió de les piscines municipal i el
servei de socorrisme del 4 al 31 de desembre de 2016.
36. Donar compte de la pròrroga del conveni signat amb Country Club Son Claret, SL per
a la cessió gratuïta i temporal de porció de terreny en el carrer Monjes d’es Capdellà
per destinar-la a aparcament.
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37. Donar compte de la pròrroga del conveni signat amb l’Asociación de vecinos de Portals
Nous y Bendinat per a la cessió d’ús de local municipal.
38. Donar compte de la pròrroga del conveni signat amb l’Asociación de amas de casa y
voluntariado de Son Ferrer per a la cessió d’ús de local/instal·lació municipal.
39. Donar compte del conveni signat amb la Parròquia de Calvià, en representació de totes
les confraries del municipi, per a la concessió de subvencions a les confraries per fer
front a les despeses derivades de la celebració de la Setmana Santa.
40. Donar compte del conveni signat amb l’Asociación de hoteleros de Palmanova-Magaluf
per a l’organització del Festival de primavera i el Dia del turista.
41. Donar compte de l’acord de col·laboració signat amb el Departament de Cultura,
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca per a la senyalització del I Circuit Inclusiu
de Mallorca a la finca pública Galatzó.
C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 100 – a/e: calvia@calvia.com

https://www.admonline.calvia.com/csv

42. Donar compte del conveni signat amb la Fundació Indig per conscienciar a la infància i
adolescència en relació al problema del maltractement per bullying escolar i
extraescolar.
43. Donar compte del conveni signat amb Future Festivals, SL per a la realització del
Festival Third traditional tatto & world culture festival.
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44. Donar compte del conveni signat amb Cultura aquí y ahora per a l’organització del
Festival Mallorca Live Festival 2017.
45. Assumptes d’urgència.
46. Precs i Preguntes.

El Batle accidental
Andrés Serra Martínez

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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Destinataris:
Alfonso Luís Rodríguez Badal
Natividad Francés Gárate
Andrés Serra Martínez
María del Carmen Iglesias Manjón
Antonio García Moles
Eva María Serra Félix
Alfonso Molina Jiménez
María Teresa Albertí Casellas
Juan Cuadros Martínez
Francisca Muñoz Alcaraz
José Manuel Ruiz Rivero
Raquel Sánchez Collados
Mª Cristina Tugores Carbonell
Bartolomé Bonafé Ramis
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