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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el
proper dijous, 29 de juny 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 25.05.17.
2. Proposta per aprovar agrair i reconèixer públicament els serveis prestats pel Sr.
Bartolomé Oliver Calafell.
3. Proposta per aprovar incloure l’associació “Club MultiCalviàSports” en el Registre
Municipal d’Associacions, assignant-li el número d’inscripció 297.
4. Proposta per aprovar incloure l’associació “Club Natació Mallorca Swim” en el
Registre Municipal d’Associacions, assignant-li el número d’inscripció 298.
5. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 85/2017 de 10/03/2017
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Abreujat núm. 221/2016 en el recurs contenciós interposat per
Hkebabtrading, SL. contra l’Ajuntament de Calvià (NR SSJJ: 51/16).
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6. Proposta per aprovar acatar i complir el decret núm. 13/2017 de 21/02/2017
dictat per la Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears en el Procediment Ordinari 82/2016, en el recurs interposat per FSPUGT front a l’Ajuntament de Calvià. (NR SSJJ 16/2016).
7. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 81/2017 de 28/02/2017
dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el Procediment Ordinari 62/2015 en el recurs interposat
per Compañía Hotelera Playa Paguera SA. y Compañía Hotelera Florida SA.
front a l’Ajuntament de Calvià (NR SSJJ 8/15).
8. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 82/2017 de 28/02/2017
dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el Procediment Ordinari 65/2015 en el recurs que fou
interposat per Lidl Supermercados SA. front a l’Ajuntament de Calvià (NR SSJJ
7/15).
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9. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 88/2017 de fecha
28/02/2017 dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior
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de Justícia de les Illes Balears en el Procediment Ordinari 63/2015 en el recurs
que fou interposat per Amla Explotaciones Turísticas SA., Optursa Management
SL., Hoteles Santa Ponsa SA. i Inexco Castillo Ducal SA. front a l’Ajuntament de
Calvià. (NR SSJJ 13/15).
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10. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria de data 29/03/2017
d’aclariment de l’anterior sentència, en l’únic sentit d’efectuar imposició de costes
a les entitats recurrents.
11. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 89/2017 de 28/02/2017
dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el Procediment Ordinari 66/2015 en el recurs que fou
interposat per Ocibar SA. i Puerto Punta Portals SA. front a l’Ajuntament de
Calvià. (NR SSJJ 9/15).
12. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria de data 29/03/2017
d’aclariment de l’anterior sentència, en l’únic sentit d’efectuar imposició de costes
a les entitats recurrents.
13. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 93/2017 de 02/03/2017
dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el Procediment Ordinari 68/2015 en el recurs que fou
interposat per Mittenwald SA., Hotel Reina Paguera SA. i Reina Paguera Park
SL. front a l’Ajuntament de Calvià (NR SSJJ 10/15).
14. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 102/2017 de 07/03/2017
dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el Procediment Ordinari 69/2015 en el recurs que fou
interposat per Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares front a
l’Ajuntament de Calvià. (NR S SJJ 9/15).
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15. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 141/2015 de 28/05/2015
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en
el Procediment Ordinari 66/2014 en el recurs que fou interposat per la Asociación
de Empresarios de Salas de Fiestas, Discotecas y Similares de Baleares, en
anagrama ABONE, front a l’Ajuntament de Calvià (NR SSJJ 16/14).
16. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 743/2015 de 17/12/2015
dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el Rotllo d’Apel·lació 312/2015 en el recurs que fou
interposat com a part apel·lant per l’Ajuntament de Calvià i com part apel·lada
l’Asociación de Empresarios de Salas de Fiestas, Discotecas y Similares de
Baleares.
17. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 73/2017 de 07/04/2017
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en
el Procediment Abreujat 366/2016 en el recurs que fou interposat per Stereo Bar
Magalluf SL. front a l’Ajuntament de Calvià (NR SSJJ 82/2016).
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18. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria núm. 40/2011 de
09/02/2011 dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de
Mallorca en el Procediment Abreujat 437/2009 en el recurs que fou interposat per
D. José A. Montenegro Fuentes front a l’Ajuntament de Calvià (NR SSJJ
77/2009).

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

19. Proposta per aprovar la rectificació d’errades de la instrucció per una
contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística.
20. Proposta per aprovar posar el nom de Plaça Felip VI a la plaça existent a la zona
d’insersió socio-laboral d’AMADIP-ESMENT a Palmanova.
21. Proposta per aprovar la creació de l’organisme desconcentrat “Sa Societat” i,
inicialment, els estatuts que l’han de regular.
22. Proposta per aprovar l’adhesió del municipi de Calvià a la Plataforma Electrònica
“Geiser/Orve” de la Secretaria d’Estat de Funció Pública del Ministeri d’Hisenda i
Funció Pública.
23. Proposta per aprovar desestimar les al·legacions i recuperar d’ofici una porció de
la zona verda de domini públic al carrer Gran Via de la Creu de Santa Ponça.
24. Proposta per aprovar inicialment la derogació de l’ordenança municipal
reguladora del registre especial de residents no habituals del municipi de Calvià.
25. Proposta per aprovar definitivament la modificació de l’ordenança reguladora
d’estètica exterior dels establiments comercials i oferta turística bàsica i de l’ús
de les terrasses i zones privades amb activitat empresarial visible des de la via
pública.
26. Proposta per aprovar declarar les festes del Rei en Jaume d’interès municipal.
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27. Moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular envers el servei de
neteja del litoral amb barques.
28. Moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular envers les ajudes per a
programes de desenvolupament rural (PDR).
29. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per a l’ampliació
d’horaris estivals a les instal·lacions esportives del municipi.
30. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per a la creació d’un
banc de terres al municipi.
31. Moció presentada pel Grup Mixt, Sr. Tarancón Nieto, proposant emprendre
accions penals contra aquelles persones que danyin greument la imatge del
municipi.

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

32. Moció presentada pel Grup Mixt, Sr. Tarancón Nieto, per a l’eliminació de la
imposició de clàusules lingüístiques a les contractacions de l’Ajuntament.
33. Moció presentada per la regidora no adscrita, Sra. Isabel Manresa, per a la
rehabilitació i reobertura de l’accés natural a la caleta del Toro.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
34. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes de maig
de 2017.
35. Donar compte de l’escrit del grup municipal del Partit Socialista comunicant els
seus representants a la Mesa tècnica per a l’atenció a les persones que
exerceixen la prostitució a Calvià.
36. Donar compte de l’escrit del grup municipal del Partit Socialista comunicant els
seus representants a la Mesa tècnica d’accessibilitat
37. Donar compte de l’escrit del grup municipal del Partit Socialista comunicant els
seus representants a la Mesa local d’infància i adolescència.
38. Donar compte de l’escrit del grup municipal del Partit Popular comunicant els
seus representants a la Mesa tècnica per a l’atenció a les persones que
exerceixen la prostitució a Calvià.
39. Donar compte de l’escrit del grup municipal del Partit Popular comunicant els
seus representants a la Mesa local d’infància i adolescència.
40. Donar compte de l’escrit del grup municipal del Partit Popular comunicant els
seus representants a la Comissió de conservació i divulgació de costums i arrels
mallorquines.
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41. Donar compte de l’escrit del grup municipal d’Esquerra Oberta comunicant els
seus representants a la Mesa tècnica per a l’atenció a les persones que
exerceixen la prostitució a Calvià.
42. Donar compte de l’escrit del grup municipal d’Esquerra Oberta comunicant els
seus representants a la Mesa local d’infància i adolescència.
43. Donar compte de l’escrit del grup municipal d’Esquerra Oberta comunicant els
seus representants a la Comissió de conservació i divulgació de costums i arrels
mallorquines.
44. Donar compte de l’escrit del Grup Mixt comunicant els seus representants a la
Mesa tècnica per a l’atenció a les persones que exerceixen la prostitució a
Calvià.
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45. Donar compte de la resolució d’incorporació de romanents de l’exercici 2016 a
l’exercici 2017, número 3/2017.
46. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 13/2017
47. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 14/2017
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48. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 15/2017
49. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 16/2017
50. Donar compte de la resolució per la qual s’aprova la liquidació del pressupost de
l’organisme autònom IMEB de Calvià corresponent a l’exercici 2016.
51. Donar compte del conveni signat amb l’Associació d’amics i veïns de Calvià Vila
per a la cessió d’ús parcial de local ubicat al carrer Major, 85 de Calvià, també
denominat Centre Cultural de Can Verger.
52. Donar compte del conveni signat amb la Casa de Andalucía en Calvià per a la
concessió de subvenció per a l’organització i celebració de El Rocio, així com per
col·laborar en les despeses de lloguer de local.
53. Donar compte del conveni signat amb la Fundació Calvià 2004 pel
desenvolupament del Pla d’Activitats 2017 de la Fundació Calvià 2004.
54. Donar compte de l’addenda al conveni entre la Fundació Calvià 2004, Viajes
Adramar, SA, Redfox Sports Management, LTD i l’Ajuntament per a la realització
del Majorca Beach Rugby 2017.
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55. Donar compte del contracte de patrocini signat la Fundació Calvià 2004,
l’empresa E/Motion España, SL i l’Ajuntament per a l’organització de la prova
esportiva “Mallorca Open”.
56. Donar compte de la II Addenda al conveni de col·laboració signat entre la
Fundació Calvià 2004, Asociación Hotelera de Peguera y Cala Fornells,
Challenge Family GmbH i l’Ajuntament per a l’organització del Triatló Half
Challengue Peguera – Mallorca.
57. Donar compte del conveni signat amb l’Escuela técnica de Balompié Calvià per
patrocinar l’equip de futbol sala de tercera divisió nacional.
58. Donar compte del conveni signat amb la Fundació Aspas en matèria de
polítiques d’ocupació.
59. Donar compte del conveni signat l’Institut d’Estudis Baleàrics per organitzar un
curs del nivell C1 de llengua catalana dins la convocatòria de febrer – maig de
2017.
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60. Donar compte del conveni firmat amb Zoo Music Produccions, SL per a la
realització del festival Musicalvià 2017 – Actuació de l’artista Robe de
Extremoduro.
61. Donar compte del conveni signat amb la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a la gestió de la galeria de tir ubicada al quarter de la Policia Local a
Son Bugadelles.
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62. Donar compte del procediment operatiu de col·laboració entre la 17ª zona de la
Guardia Civil de les Illes Balears i l’Ajuntament per a la cessió d’instal·lacions de
l’Ajuntament per la custòdia de detinguts.
63. Donar compte del procediment operatiu de col·laboració entre la 17ª zona de la
Guardia Civil de les Illes Balears i l’Ajuntament per garantir el compliment de les
mesures judicials de protecció a les víctimes de violència de gènere.
64. Assumptes d’urgència.
65. 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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