Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper
dijous, 28 d'abril a les 16’15 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.
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
31.03.16.
2. Proposta per aprovar incloure a l’associació anomenada “Almohada del corazón
proyecto Micky” en el Registre municipal d’associacions, assignant-li el número
d’inscripció 279.
3. Proposta per aprovar inicialment l’ordenança municipal per al foment de la convivència
a Calvià.
4. Proposta per aprovar inicialment la modificació puntual de l’article 2.15 de les normes
urbanístiques del PGO de Calvià per a la determinació dels terminis d’execució de les
llicències urbanístiques.
5. Proposta per aprovar inicialment la modificació puntual del PGO de Calvià en relació al
posicionament de les edificacions a les parcel·les per minimitzar els seus impactes.
6. Proposta per aprovar instar a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca a
iniciar el procediment de declaració de Parc natural de la zona terrestre de Cala
Figuera –Refeubeig - Cala Falcó.
7. Proposta per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Calvià a la xarxa Illes Balears Film
Commision.
8. Proposta per aprovar posar el nom de Roberto Pons Trolesse a la plaça existent al
carrer Miguel de Liria de Torrenova-Magaluf.
9. Proposta per aprovar l’agermanament dels municipis de Nerpio (Albacete) i Calvià (Illes
Balears).
10. Proposta per aprovar adherir-se a la Central de Contractació de l’Estat.
11. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 59/2016 de 22/02/2016 dictada
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat núm. 219/2015 en el recurs que fou interposat per The Office, CB
front a l’Ajuntament de Calvià.
12. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 41/2016 de 02/02/2016 dictada
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en el Procediment
Ordinari 100/2013 en el recurs que fou interposat pel Sr. Alfonso Rodríguez Badal front
a l’Ajuntament de Calvià i l’Ajuntament d’Andratx.
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13. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 99/2016 de 24/02/2016 dictada
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el Procediment
Abreujat 323/2014 en el recurs que fou interposat per León Rojo Ocio, SL front a
l’Ajuntament de Calvià.
14. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 72/2016 de 29/02/2016 dictada
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el Procediment
Abreujat 213/2015 en el recurs que fou interposat per Magalluf Club Pass, SL. front a
l’Ajuntament de Calvià.

15. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 99/16 de 11/03/2016 dictada
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en el Procediment
Abreujat núm. 246/2015 interposat pel Sr. Peter Stach Fritz front a l’Ajuntament de
Calvià.
16. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria núm. 20/16 de 26/01/2016
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat núm. 8/2013 interposat per Club Náutico Portals Vells front a
l’Ajuntament de Calvià.
17. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 104/2016 de 26/02/2016
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el
Procediment Ordinari 72/2014 en el recurs que fou interposat per Club Náutico Santa
Ponsa front a l’Ajuntament de Calvià.
18. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria de 04/03/2016 dictada a la mateix
causa d’aclariment de l’anterior.
19. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 150/2016 de 30/03/2016
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat núm. 163/2015 en el recurs que fou interposat per LB&M
Events, SL. front a l’Ajuntament de Calvià.

20. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 151/16 de 30/03/2016 dictada
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en el Procediment
Abreujat núm. 162/2015 interposat per Magaluf Boulevard, SL. front a l’Ajuntament de
Calvià.
21. Proposta per aprovar ratificar el Decret de Batlia de 29.03.16 de designació i
compareixènça en el recurs contenciós administratiu Procediment Ordinari 62/16,
seguit davant la Sala del Contenciós Administratiu del TSJB, recurs interposat per Lidl
Supermercados, SL.
22. Proposta per aprovar ratificar el Decret de Batlia de 29.03.16 de designació i
compareixènça en el recurs contenciós administratiu Procediment Ordinari 63/16,
seguit davant la Sala del Contenciós Administratiu del TSJB, recurs interposat per la
Federación de empresarios de comercio de Baleares.
23. Proposta per aprovar ratificar el Decret de Batlia de 06.04.16 de designació i
compareixènça en el recurs contenciós administratiu Procediment Ordinari 78/16,
seguit davant la Sala del Contenciós Administratiu del TSJB, recurs interposat per Club
Náutico Santa Ponsa i Club Náutico Palma Nova.
24. Moció del grup municipal Socialista sobre la universalització del dret a l’assistència
sanitària pública i recuperació del sistema públic de sanitat.
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25. Moció del grup municipal del Partit Popular en relació a l’aprofitament de les aigües
regenerades per les EDAR de Calvià per evitar el seu abocament a la mar.
26. Moció del grup municipal del Partit Popular per a la implantació d’un sistema de
comunicació amb la Policia Local per a persones amb deficiència sensorial auditiva i/o
problemes de llenguatge.
27. Moció del grup municipal Sí se puede Calvià, referent a l’ús del glifosato i altres
herbicides contaminants.
28. Moció del grup municipal d’Esquerra Oberta per a l’abandó del glifosat i tots els
herbicides de la jardineria municipal i el compliment de la normativa sobre biocides.
29. Moció del grup municipal d’Esquerra Oberta per a l’adhesió i recolzament a la
proposició no de llei, a instàncies del grup parlamentari Mes per Menorca, aprovada per
la Comissió d’assumptes institucionals i general del Parlament de les Illes Balears, en
relació a la prestació del servei postal ordinari.
30. Moció del grup municipal d’Esquerra Oberta de rebuig a les mesures coercitives del
Ministeri d’Hisenda i a favor d’un model de finançament.
31. Moció del grup municipal d’Esquerra Oberta per a la compareixença pública del batle,
tinents de batle, regidors amb competències delegades, directors generals i gerents de
les empreses públiques municipals davant la ciutadania de Calvià, a fi de donar
comptes de la seva gestió política en complir-se un any de govern municipal.
32. Moció del grup mixt, Sr. Tarancón, sol·licitant la licitació d’un bar en el complex esportiu
de Son Caliu.
33. Moció del grup mixt, Sr. Tarancón, sol·licitant la creació d’una comissió d’investigació
en relació al procediment d’adjudicació del servei de recaptació municipal.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
34. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes de març de
2016.
35. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici
2015.
36. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 6/2016.
37. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 7/2016.
38. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 8/2016.
39. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 9/2016.
40. Donar compte de la modificació de crèdit per incorporació de romanents núm. 1/2016.
41. Donar compte de la modificació de crèdit per incorporació de romanents núm. 2/2016.
42. Donar compte del Decret organitzatiu de la Policia Local, de data 12 d’abril.
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43. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament i Endesa, SA per coordinar el
pagament d’ajuts municipals per deutes generats amb motiu del subministrament
d’electricitat.
44. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament i la Fundación Santa María la Real
del Patrimonio Histórico per a la implantació del programa de llançaderes de treball i
empreniment solidari.
45. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament i l’Associació Treball Solidari per a
la creació i gestió d’un programa de suport tècnic i financer per a l’autocupació i la
creació d’empreses amb dones residents en situació o risc d’exclusió social i/o
financera al municipi de Calvià.
46. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament i la Fundació Rana per a la
realització i desenvolupament del programa “Crida ben fort”.
47. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament i la Fundació Calvià 2004 per a
l’organització del Festival de San Patricio 2016.
48. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament i la Confraria Nuestra Señora de la
Cabeza per a l’organització i celebració de Nuestra Señora de la Cabeza.
49. Donar compte de la pròrroga del conveni signat entre la Conselleria d’Educació i
Universitat i l’Institut d’Educació i Biblioteques de Calvià per a la gestió del servei de
menjador al CEIP Son Caliu.
50. Donar compte de la pròrroga del conveni signat entre l’Ajuntament i l’Asociación de
amas de casa y voluntariado de Son Ferrer, per a la cessió d’ús de local municipal.
51. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament i Novomar Paguera, SL per a la
col·locació d’un passamà al carrer Gavines de Peguera.
52. Assumptes d’urgència.
53. Precs i preguntes.
Calvià, 22 d'abril de 2016.
El Batle
Alfonso Rodríguez Badal

Destinataris:
Alfonso Luís Rodríguez Badal
Natividad Francés Garate
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

Enrique Ortega Aguera
Sr. Daniel David Perpiñá Torres
Rosa María García Perelló
Juan Feliu Román
Antonio Alarcón Alarcón
Rafel Sedano Porcel
Alfonso Rodríguez Sánchez
Israel Molina Sarrió
Fernando Alcaráz Omiste
Carlos Tarancón Nieto
José Ignació Gonzalez de la Madrid Rodríguez
Secretari Accidental
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Mª Cristina Tugores Carbonell
Bartolomé Bonafé Ramis

Interventor Accidental
Tauler d’anuncis
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