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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el
proper dijous, 30 de maig 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
ordinària de dia 25.04.19 i a la sessió extraordinària de 29.04.19.
2. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Pere Joan Amengual Ferré els
serveis que ha prestat per a aquesta corporació.
3. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Martín Morey Fornés els serveis
que ha prestat per a aquesta corporació.
4. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Manuel Barné Guerrero els
serveis que ha prestat per a aquesta corporació.
5. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Marcelino Mondéjar Mascuñán
els serveis que ha prestat per a aquesta corporació.
6. Proposta per acatar i complir la Sentència núm. 101/2019 dictada el 23/04/2019
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment
Abreujat núm. 224/2017 en el recurs contenciós interposat per D. María
Dolores Ruiz Cumbre contra l'Ajuntament de Calvià.
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7. Proposta per acatar i complir la Sentència núm. 97/2019 dictada el 09/04/2019
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment
Abreujat núm. 33/2019 en el recurs contenciós interposat per D. Javier Fraile
Mena i D. María Asunción Barberá Duato contra l'Ajuntament de Calvià.
8. Proposta per acatar i complir la Sentència núm. 43/2019 dictada el 13/02/2019
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment
Ordinari núm. 179/2017 en el recurs contenciós interposat per l'entitat
mercantil Intrademallorca 2005 s.l. contra l'Ajuntament de Calvià.
9. Proposta per acatar i complir la Sentència núm. 364/2018 dictada el 23/10/2018
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment
Abreujat núm. 413/2016 en el recurs contenciós interposat per l'entitat
mercantil Inversiones Anivex S.A. contra l'Ajuntament de Calvià.

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

10. Proposta per acatar i complir la Sentència núm. 124/2019 dictada el 08/05/2019
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment
Abreujat núm. 506/2018 en el recurs contenciós interposat per l'entitat
mercantil Antón Martin Chico s.l. contra l'Ajuntament de Calvià.
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11. Proposta per acatar i complir la Sentència núm. 98/2019 dictada el 12/03/2019
pel Jutjat Social núm. 5 de Palma en el Procediment Ordinari núm. 192/2018
sobre Drets Fonamentals, interposat per D. Clara María del Moral Torres contra
l'Ajuntament de Calvià, D. María del Carmen Manjon Iglesias, i la Oficina
Municipal de Tributos de Calvià.
12. Proposta per acatar i complir el Decret núm. 173/2019 dictat el 06/05/2019 pel
Jutjat Social núm. 5 de Palma en el Procediment Ordinari núm. 675/2018 sobre
reconeixement de drets, interposada per D. Clara María del Moral Torres, D.
Irene Nombella Ovalle i D. Antonio Garau Oliver contra l'Ajuntament de Calvià
i la Oficina Municipal de Tributos de Calvià.
13. Proposta per aprovar ratificar el decret per procedir a incloure l’associació
anomenada “Asociación tercera juventud de Palmanova” al Registre municipal
d’associacions amb el número 320.
14. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’auto
taxi núm. 146 titularitat del Sr. Francisco Moreno García a favor del conductor
assalariat, Sr. Alberto González Marchal.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
15. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents el mes d’abril
de 2019.
16. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 1/2019
17. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 2/2019
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18. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 3/2019
19. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 4/2019
20. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 5/2019
21. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 6/2019
22. Donar compte de la modificació de crèdit per incorporació de romanents núm.
4/19
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23. Donar compte de la modificació de crèdit per incorporació de romanents núm.
5/19
24. Donar compte de la modificació de crèdit per incorporació de romanents núm.
6/19
25. Donar compte dels comptes anuals de la Fundació Calvià 2004 corresponents
a l’exercici 2018
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26. Donar compte de l’acord signat entre l’Ajuntament de Calvià i Amla
Explotaciones Turísticas per a la realització de pràctiques professionals no
laborals de l’especialitat formativa serveis de bar i cafeteria.
27. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i el Consell
Insular de Mallorca per a la restauració i posterior visita pública als molins
hidràulics de Galatzó.
28. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i la Fundació
Projecte Jove per a col·laborar a l’aplicació de mesures alternatives a la sanció
econòmica per infracció de l’ordenança municipal per al foment de la
convivència a Calvià.
29. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i les confraries
del terme de Calvià per a l’atorgament de subvencions destinades a
l’organització i celebració dels actes i processons de setmana Santa.
30. Donar compte del contracte de patrocini entre l’Ajuntament de Calvià i
l’empresa Redfox Sports Management limited per a l’organització de
l’esdeveniment Mallorca Beach Rugby 2019.
31. Donar compte de la pròrroga del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calvià i
la Asociación de vecinos de Portals Nous y Bendinat per a la concessió d’ús de
local municipal.
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32. Donar compte del conveni de col·laboració entre la Guardia Civil i l’Ajuntament
de Calvià pel qual s’autoritza l’ocupació temporal i gratuïta d’un immoble a
l’Avinguda de Magaluf, 22
33. Donar compte del protocol general d’actuació entre l’Ajuntament de Calvià, la
Conselleria de Cultura, Participació i Esports, El Consell de Mallorca i la
Universitat de les Illes Balears per a la gestió del parc arqueològic del puig de
Sa Morisca i el seu Museu.
34. Donar compte de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Calvià i el el Club de tir amb arc Tramuntana per a la cessió de l’ús del Frontó
de Peguera.
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35. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’agrupació local de
autoturisme de Calvià i l’Ajuntament de Calvià per a la promoció del transport
d’animals de companyia en el servei públic de taxis del municipi de Calvià.
36. Donar compte del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament de Calvià per dur a terme actuacions relatives a la subvenció 2019
per a control de felins assilvestrats a zones urbanes de Mallorca.
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37. Assumptes d’urgència.
38. Precs i preguntes.
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
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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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