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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper
dijous, 26 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.
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.
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ORDRE DEL DIA.
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de dia
28.04.16.
2. Proposta per aprovar incloure a l’associació anomenada “Asociación de Profesionales
de la Salud Senior’s Group” en el Registre municipal d’associacions, assignant-li el
número d’inscripció 280.
3. Proposta per aprovar incloure a l’associació anomenada “Paguera se mueve” en el
Registre municipal d’associacions, assignant-li el número d’inscripció 281.
4. Proposta per aprovar inicialment l’ordenança per al foment de la rehabilitació d’edificis i
comerços al terme municipal de Calvià.
5. Proposta per aprovar inicialment el reglament municipal regulador dels premis i
condecoracions de la Policia Local.
6. Proposta per aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament referit
a data 31 de desembre de 2015.
7. Proposta per aprovar crear una Comissió Informativa Especial per analitzar el
procediment d’adjudicació del Servei de Recaptació Municipal.
8. Proposta per aprovar crear una Comissió de Control de mitjans públics municipals de
l’Ajuntament de Calvià.
9. Proposta per aprovar autoritzar al Sr. Christian Presa Buck la compatibilitat per exercir
una segona activitat de caràcter privat.
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10. Proposta per aprovar definitivament els estatuts del Foro del turisme de Calvià.
11. Proposta per aprovar la incorporació de remanents per a inversió sostenible. Fase III.
12. Proposta per aprovar la modificació de crèdit núm. 16/2016
13. Proposta per acatar i complir la Sentència núm. 107/2016 de data 30/03/2016 dictada
pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el Procediment
Abreujat núm. 160/2015 en el recurs interposat per l’entitat mercantil LB&M S.L. davant
l’ Ajuntament de Calvià.
14. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 197/2016 de data 12/03/2016
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat 86/2013 en el recurs interposat per l’entitat UTE GALATZÓ
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(CONSTRUCTORA ILLENCA H.S.A. y AZARBE OBRAS Y SERVICIOS S.A., UNIÓN
TEMPORAL DE EMPRESAS) davant l’ Ajuntament de Calvià.
15. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 192/2016 de data 12/04/2016
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat 107/2015 en el recurs interposat per l’entitat mercantil
TORRENOVA PARKING S.L. davant l’ Ajuntament de Calvià.

16. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 23/2016 de data 27/01/2016
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dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
Procediment Ordinari 18/2011 en el recurs interposat per l’entitat mercantil RECICLA
CAR BALEAR S.L. davant l’ Ajuntament de Calvià.
17. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 142/2016 de data 23/03/2016
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en el
Procediment Ordinari 67/2014 en el recurs interposat per l’entitat mercantil PUERTO
PUNTA PORTALS S.A. davant l’ Ajuntament de Calvià.
18. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 122/2016 de data 31/03/2016
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat 45/2015 en el recurs interposat per la Sra. MARÍA ELENA
PERALTA MARTÍNEZ davant l’ Ajuntament de Calvià.
19. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria núm. 77/2016 de data 15/03/2016
dictat pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat 287/2015 en el recurs interposat per D. MARÍA DEL PILAR
RIVERO LUCAS davant l’ Ajuntament de Calvià.
20. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 125/2016 de data 22/03/2016
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en el
Procediment Ordinari 232/2011 en el recurs interposat per l’entitat mercantil
INVERSIONES INMOBILIARIAS CALA LLONGA S.A. davant l’ Ajuntament de Calvià.
21. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 16/2016 data 14/01/2016
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat 45/2015 en el recurs interposat per l’entitat mercantil URBANA
DE CALVIÀ S.L. davant l’ Ajuntament de Calvià.
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22. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 141/2016 data 14/03/2016
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el
Procediment Ordinari 58/2015 en el recurs interposat per l’entitat mercantil OCIBAR
S.A. davant l’ Ajuntament de Calvià.
23. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 75/2016 de data 17/03/2016
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
Procediment Ordinari 75/2014 en el recurs interposat per l’entitat mercantil OCIBAR
S.A. davant l’ Ajuntament de Calvià.
24. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria núm. 47/2016 de data 18/02/2016
dictat pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el
Procediment Ordinari 83/2015 en el recurs interposat per l’entitat mercantil TUI
ESPAÑA TURISMO S.A. davant l’ Ajuntament de Calvià.
25. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per evitar la propaganda electoral
estàtica a la pròxima campanya electoral a Calvià.
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26. Moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular per al control de renous a
Calvià.
27. Moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular en relació a una consulta
ciutadana del topònim Paguera-Peguera.
28. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per a un municipi lliure de
tràfic de dones i nines.
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29. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per impulsar uns sistemes
digitals per a la consulta i l’ús de la documentació municipal.
30. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per l’elaboració de línies de
subvencions per les entitats municipals.
31. Moció presentada pel Grup Mixt, Sr. Tarancón, per a la instal·lació de passos de
vianants intel·ligents.
32. Moció presentada pel Grup Mixt, Sr. Tarancón, per a la iniciació d’una campanya de
lluita contra la homofòbia i el racisme a l’esport.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
33. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes d’abril de 2016.
34. Donar compte de la modificació de crèdit per generació 10/2016.
35. Donar compte de la modificació de crèdit per generació 11/2016.
36. Donar compte de la modificació de crèdit per transferència 12/2016.
37. Donar compte de la modificació de crèdit per generació 13/2016.
38. Donar compte de la modificació de crèdit per generació 14/2016.
39. Donar compte de la modificació de crèdit per transferència 15/2016.

40. Donar compte de 4 Decrets pels quals es resol validar les factures de Piensos
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Equilibrados Mallorca, SAU per import de 3.127,93 €, 3.278,51 €, 3.895,78 € i 1.982,95
€.
41. Donar compte dels comptes anuals de la Fundació Calvià 2004.

42. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i la Fundació
Calvià 2004 per al desenvolupament del Pla d’Activitats 2016 de la Fundació Calvià
2004.
43. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i el Jutjat de
Pau de Calvià per a l’accés a dades del padró per incorporar als expedients judicials en
compliment de les seves funcions.
44. Donar compte de la pròrroga del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calvià i
l’associació Palomondrius Buceo per a la cessió d’ús de local municipal.
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45. Donar compte del conveni entre l’Ajuntament de Calvià, Fundació Calvià 2004 i Mice
Media sl. per col·laborar en actuacions promocionals turístiques.
46. Donar compte de l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i ASPAS
(Associació de Pares de persones amb discapacitat auditiva) per a promoure la seva
inclusió social, professional, educativa i formativa.
47. Donar compte del protocol d’agermanament dels municipis de Calvià i Nerpio.
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48. Donar compte del conveni entre Fundació Calvià 2004- Ajuntament de Calvià i
Associació de hotelers de Palmanova-Magaluf per a la celebració del festival de
primavera 2016 i dia del turista 2016.
49. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Calvià i l’empresa
Leroy Merlin per al desenvolupament del programa d’educació ambiental “hogares
verdes de Calvià”.
50. Assumptes d’urgència.
51. Precs i preguntes.
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Calvià, 23 de maig 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
Mª Cristina Tugores Carbonell
Bartolomé Bonafé Ramis

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
Interventor Accidental
Tauler d’anuncis
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