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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper
dijous, 25 de maig a les 16’05 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
27.04.17.
2. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 52/2017 de 07/02/2017 dictada
per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears en el Procediment Ordinari núm. 141/2016 en el recurs contenciós interposat
per S'Hostalet, SA. contra l’Ajuntament de Calvià.
3. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 273/2016 de 31/05/2016
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment
Ordinari 65/2015 en el recurs interposat per D. Hans-Joachim Plage, D. Werner Timm i
Dª. Claudia-Thekla M. Timm front a l’Ajuntament de Calvià, sent codemandada Anna
Club Mallorca, SL.
4. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 2/2017 de 04/01/2017 dictada
per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears en el recurs d’apel·lació seguit com Rotllo de Sala 349/2016 en el recurs
interposat per D. Hans-Joachim Plage, D. Werner Timm i Dª. Claudia-Thekla M. Timm
contra l’anterior sentència.
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5. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 120/2017 de 20/04/2017
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment
Abreujat 206/2016 en el recurs que fou interposat per Reina Paguera Park SL. front a
l’Ajuntament de Calvià.
6. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 121/2017 de 20/04/2017
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment
Abreujat 205/2016 en el recurs que fou interposat per Vista Club, SA. front a
l’Ajuntament de Calvià.
7. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 63/2017 de 28/02/2017 dictada
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment Abreujat
139/2016 en el recurs que fou interposat pel Col·legi Oficial de Pedagogia i
Psicopedagogia de les Illes Balears front a l’Ajuntament de Calvià.
8. Proposta per aprovar assignar retribucions als membres del grup municipal d’Esquerra
Oberta.
9. Proposta per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Calvià a l’Estratègia local per la
igualtat que proposa la Direcció Insular d’Igualtat del Consell de Mallorca.
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10. Proposta per aprovar elegir al candidat Sr. Fernando Rodríguez Peña per ocupar la
plaça de Jutge de Pau titular de Calvià per als propers quatre anys.
C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 100 – a/e: calvia@calvia.com
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11. Proposta per aprovar les al·legacions als treballs de revisió dels llocs de treball
continguts en la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calvià, a cobrir per lliure
designació.
12. Proposta per aprovar autoritzar la compatibilitat per exercir una segona activitat de
caràcter privat a la Sra. Mª del Carmen Hidalgo Peña.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

13. Proposta per aprovar la instrucció per una contractació pública amb responsabilitat
social, mediambiental i lingüística.
14. Declaració per a la gestió pública de l’aigua.
15. Moció conjunta presentada pels Grups Municipals Socialista i Esquerra Oberta i el
regidor del Grup Mixt, Sr. Alcaraz, per donar suport a les reivindicacions laborals del
col·lectiu de les cambreres de pis.
16. Moció conjunta presentada pels Grups Municipals d’Esquerra Oberta i Socialista per
rebutjar els pressupostos generals de l’estat per a l’any 2017.
17. Moció presentada pel Grup Municipal Partit Popular sol·licitant que s’elabori un Pla
estratègic de suport a la família.
18. Moció presentada pel Grup Municipal Partit Popular per a l’habilitació de termini
d’inscripció d’associacions interessades en formar part de la Comissió de conservació i
divulgació de costums i arrels mallorquines al municipi de Calvià.
19. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per a la creació d’un grup de
treball interdepartamental per a l’examen, revisió i proposta de modificació, si escau, de
determinades ordenances municipals.
20. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta contra la corrupció del PP.
21. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per a la cessió d’habitatges de
SAREB a l’IBAVI, amb l’objectiu d’augmentar el parc públic d’habitatge de lloguer.
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22. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per manifestar l’oposició del
ple de l’Ajuntament de Calvià al tancament de l’oficina de Correus d’es Capdellà.
23. Moció presentada pel Grup Mixt, Sr. Alcaraz Omiste, sol·licitant destinar el romanent de
disposicions generals a l’amortització de deute municipal.
24. Moció presentada pel Grup Mixt, Sr. Tarancón Nieto, per a la creació d’una Comissió
de zonificació.
25. Moció presentada per la Sra. Manresa Pérez, regidora no adscrita, per a la realització
d’un projecte integral de protecció de l’ANEI de Rafaubeig i posterior declaració de
Parc natural de Ponent.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
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26. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes d’abril de 2017.
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27. Donar compte de l’escrit presentat pel Grup d’Esquerra Oberta comunicant el canvi de
portaveu del grup municipal.
28. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 11/2017.
29. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 12/2017.
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30. Donar compte de la resolució de batlia de 28 de febrer, per la qual s’aprova la liquidació
del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2016.
31. Donar compte de la resolució d’incorporació de romanents de l’exercici 2016 a l’exercici
2017 de l’Imeb num. 1/2017.
32. Donar compte de l’aprovació dels comptes anuals de la Fundació Calvià 2004
corresponents a l’exercici 2016.
33. Donar compte del Decret pel qual es valida la factura presentada per Eulen Servicios
Socionatarios, SA (registre núm. 174920) que correspon a la gestió del servei d’atenció
social psicològica del departament de Cohesió Social i Igualtat, període 30 d’octubre a
8 de novembre.
34. Donar compte del Decret pel qual es valida la factura presentada pel Club Natación
Calvià (registre núm. 177189) que correspon a la gestió de les piscines municipals i el
servei de socorrisme, període mes de gener.
35. Donar compte del Decret pel qual es valida la factura presentada pel Club Natación
Calvià (registre núm. 178357) que correspon a la gestió de les piscines municipals i el
servei de socorrisme, període de l’1 al 15 de febrer.
36. Donar compte de l’addenda al conveni signat entre el Consell de Mallorca, Fira
internacional de Barcelona i l’Ajuntament per a la difusió i promoció de l’esdeveniment
Calvià Smart Island Congress and Exhibition.
37. Donar compte del conveni signat amb la Fundació Calvià 2004 en matèria de polítiques
d’ocupació.
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38. Donar compte del conveni signat entre la Fundació Calvià 2004, Mallorcaleads i
l’Ajuntament per a la col·laboració en les actuacions promocionals que organitza
Mallorcaleads, destacant workshop per a professionals del turisme.
39. Donar compte del conveni signat amb l’Associació cultural Compte Mal pel qual es
cedeix l’ús del recinte firal El Molí de Calvià i el camerino número 1 per als fins
associatius que els són propis.
40. Donar compte del conveni signat amb l’Asociación vecinal y cultural Son Ferrer per a la
cessió d’ús de local ubicat a Son Ferrer, amb accessos des del carrer Condor, 2 i Tudó,
29.
41. Donar compte del conveni signat amb BVAW – Beach Volley Around the World per
organitzar el torneig internacional de vòlei platja a Palmanova.
42. Donar compte del conveni signat amb Santa Ponça Club de Futbol per a l’organització
del torneig de futbol base Santa Ponça Cup 2017.
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43. Donar compte del conveni signat amb el Club de Futbol Platges de Calvià per a
l’organització del XXI torneig de futbol base Mallorca Calvià Cup 2017.
44. Donar compte del conveni signat amb el Club de surf Sa Roqueta per al patrocini de
l’esdeveniment, V Port Adriano Sup Race 2017.
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45. Donar compte del conveni signat amb el Club de Voley Son Ferrer per al patrocini de
l’equip amateur de 1ª divisió nacional durant la temporada 2016/17.
46. Donar compte del conveni signat amb El Toro Rugby Club per a l’atorgament d’una
subvenció per proporcionar a quatre joves del municipi una activitat de temps lliure i
esportiva.
47. Donar compte del conveni signat amb l’Associació Treball Solidari per a la creació i
gestió d’un programa de suport tècnic i financer per a l’autoocupació i la creació
d’empreses amb dones residents en situació o risc d’exclusió social i/o financera al
municipi de Calvià.

48. Donar compte del conveni signat amb la Fundació Rana per a la realització i
desenvolupament del programa Crida ben fort, per a la prevenció d’abusos a menors.
49. Assumptes d’urgència.
50. Precs i Preguntes.
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El Batle
Alfonso Rodríguez Badal

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

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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