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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper
dijous, 23 de febrer a les 16’10 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
26.01.17
2. Proposta per aprovar incloure l’associació anomenada “CBE-CBM Calvià” en el
Registre municipal d’associacions, assignant-li el número d’inscripció 294.
3. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 476/2016 de data 29/12/2016
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat 284/2015 en el recurs interposat per l’entitat mercantil Mathias
Kuhn Inversiones S.L.U. contra l’Ajuntament de Calvià.
4. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 364/2016 de data 07/11/2016
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
Procediment ordinari núm. 21/2015 en el recurs contenciós interposat per l’entitat
mercantil Hamilton Imperial S.L. contra l’Ajuntament de Calvià.
5. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 396/2016 de data 05/07/2016
dictada per la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears en el Procediment ordinari 23/2013 en el recurs interposat per la Sra.
Antonia Crespí Santandreu davant l’Administración General del Estado i l’Ajuntament
de Calvià.
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6. Proposta per aprovar acatar i complir l’auto núm. 14/2017 de data 23/01/2017 dictat pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Abreujat 130/2016
seguit a instàncies del Sr. Ismael Limón Martínez davant l’Ajuntament de Calvià.
7. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 471/2016 de data 16/12/2016
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat 301/2015 en el recurs interposat pel Sr. Francisco Arias Guerra
davant l’Ajuntament de Calvià.
8. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 457/2016 de data 29/11/2016
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat 21/2016 en el recurs interposat per l’entitat mercantil Tito's S.A.
davant l’Ajuntament de Calvià.
9. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 478/2016 de data 30/12/2016
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat 25/2016 en el recurs interposat per l’entitat Jokers C.C. davant
l’Ajuntament de Calvià.
10. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 18/2017 de data 25/01/2017
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
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Procediment Abreujat 70/2016 en el recurs interposat per l’entitat mercantil Low Cost
Parking Baleares S.L. davant l’Ajuntament de Calvià.
11. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència Municipal d’auto-taxi núm.
189, titularitat del Sr. Miguel Sánchez Ortega a favor de la Sra. Encarnación Cano
Jiménez.
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12. Proposta per aprovar sol·licitar a l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de Música
la renovació de l’Adhesió de l’Ajuntament de Calvià al protocol del programa Estatal de
Circulació d’espectacles d’Arts Escèniques en espais de les entitats locals, Programa
PLATEA, en la convocatòria de 2017.
13. Proposta per aprovar definitivament l’ordenança municipal de benestar i tinència
d’animals que viuen en l’entorn humà.
14. Proposta per aprovar alterar inicialment la qualificació jurídica del can de seguretat de
categoria B (detecció) que respon al nom de Zar i que figura en l’Inventari Municipal de
Béns.
15. Proposta per aprovar definitivament l’estudi de detall de la unitat d’actuació codi
UA/SP- 07 Santa Ponça.
16. Proposta per aprovar inicialment la modificació puntual 1/2016 del PGOU de Calvià en
relació a les edificacions a les parcel·les per minimitzar els seus impactes.
17. Proposta per aprovar autoritzar a Calvià 2000 SA la concertació d’una operació de
préstec amb l’entitat financera BMN a l’objecte de finançar les obres contemplades als
expedients d’indemnització per obres d’instal·lacions de depuració anomenats “Projecte
de remodelació de l’edar de Bendinat” i “Projecte de remodelació de l’edar de
Peguera”.
18. Proposta per aprovar definitivament la modificació del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament de Calvià.
19. Proposta per aprovar el pla anual normatiu d’aquest Ajuntament redactat pels Serveis
Tècnics municipals.
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20. Moció per declarar Calvià municipi d’acollida.
21. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista Calvià, Sí se puede Calvià, Esquerra
Oberta de Calvià i el Sr. Tarancón Nieto en motiu del 8 de març, dia internacional de
les dones.
22. Moció del Grup municipal del Partit Popular en relació a la redistribució de la recaptació
de la Llei d’estades turístiques.
23. Moció del Grup municipal del Partit Popular per a la creació de la patrulla rural a la
Policia Local.
24. Moció del Grup municipal d’Esquerra Oberta perquè la pista d’atletisme de Magaluf
passi a denominar-se Joan Munar Martínez.
25. Moció del Grup municipal d’Esquerra Oberta per a l’estudi de les restes de la torre de
Rafaubetx.
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26. Moció del Grup municipal d’Esquerra Oberta en suport a la Comunitat Hispana dels
Estats Units d’Amèrica i per l’ús de les llengües de l’estat a l’àmbit institucional.
27. Moció del Grup municipal d’Esquerra Oberta en relació a la necessitat de la creació
d’un pla local de salut de Calvià.
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28. Moció presentada pel Grup Mixt, Sr. Tarancón, per instar a procedir a la renovació
progressiva del parc mòbil de la Guardia Civil.
29. Moció presentada pel Grup Mixt, Sr. Tarancón, en relació a la malaltia celíaca i el
recolzament de l’Ajuntament a les persones que pateixen dita malaltia.
30. Moció presentada per la Sra. Manresa Pérez, regidora no adscrita, per a la implantació
de una Comissaria de Policia Nacional a Calvià.
31. Moció presentada per la Sra. Manresa Pérez, regidora no adscrita, per instar al Govern
Balear i al Govern estatal les reivindicacions en relació a la defensa de les pensions.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
32. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes de gener de
2017.
33. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 46/16.
34. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 47/16.
35. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 48/16.
36. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 51/16.
37. Donar compte del Decret de Batlia de data 09.02.17 pel qual es nomenen els membres
de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament.
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38. Donar compte del Decret de Batlia de data 09.02.17 pel qual es nomena a la Sra.
Francisca Muñoz Alcaraz regidora delegada especial per a les àrees de Comerç i Medi
Ambient.
39. Donar compte del Decret de Batlia de data 09.02.17 pel qual es modifiquen les
delegacions genèriques dels Tinents de Batle, així com del Decret de Batlia de data
14.02.16 rectificant l’anterior resolució.
40. Donar compte del Decret de Batlia de data 09.02.17 pel qual es deleguen atribucions
de batlia en la Junta de Govern Local.
41. Donar compte del Decret de Batlia de data 06.02.17 pel qual s’atorga medalla de plata
al mèrit de Protecció Civil de Calvià amb distintiu blanc al Sr. Sergio Gálvez Ramos.
42. Donar compte del Decret de Batlia de data 06.02.17 pel qual s’atorga medalla de
bronze al mèrit de Protecció Civil de Calvià amb distintiu blau al Sr. Antonio Lozano
Becerra.
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43. Donar compte dels Decrets de Batlia de data 06.02.17 pels qual s’atorguen medalles
de plata al mèrit de Protecció Civil de Calvià amb distintiu blau al Sr. Carlos Luque
Hernández i al Sr. Francisco Pol Alorda
44. Donar compte del Decret de Batlia data 06.02.17 pel qual s’atorga medalla de bronze al
mèrit de Protecció Civil de Calvià amb distintiu blanc a la Sra. Eva Asencio Pérez.
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45. Donar compte del Decret de Batlia de data 06.02.17 pels qual s’atorga medalla d’or a la
constància de Protecció Civil amb distintiu bandera d’Espanya al Sr. Manuel Girón
Martínez.
46. Donar compte del Decrets de Batlia de data 06.02.17 pels quals s’atorguen la placa al
mèrit de Protecció Civil de Calvià al Centre d’Educació Infantil i Primària Jaume I i a
l’Institut d’Ensenyament de Secundària de Son Ferrer.
47. Donar compte del Decrets de Batlia de data 06.02.17 pels quals es feliciten als Srs.
Bernardo Vera Roger, Juan José Jiménez Fernández, Iñaki Ruiz Caparrós, Jaime
Palmer Coll i David Roberto Salas per la feina i dedicació a la Protecció Civil i a
l’agrupació.
48. Donar compte del Decret de Batlia de data 06.02.17 pel qual es felicita com a millor
voluntària de l’any 2016 a la Sra. Daniela Agustina Sotuyo Riarte.
49. Donar compte del Decret de Batlia de data 28.12.16 pel qual es designen vocals en el
Consell Escolar Municipal en representació dels pares i mares d’alumnes, dels mestres
i professors i dels Centres Educatius públics i privats del municipi.
50. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i la Fundació
Calvià 2004 per a l’organització de la III Sol Marathon Magaluf 2017 i la VI Sant
Silvestre Calvianera 2017.
51. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de Calvià per fomentar la millora del teixit
comercial del municipi i la competitivitat dels seus comerços.
52. Assumptes d’urgència.
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53. Precs i Preguntes

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

Enrique Ortega Aguera
Daniel David Perpiñá Torres
Rosa María García Perelló
Juan Feliu Román
Antonio Alarcón Alarcón
Rafel Sedano Porcel
Alfonso Rodríguez Sánchez
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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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María Teresa Albertí Casellas
Juan Cuadros Martínez
Francisca Muñoz Alcaraz
José Manuel Ruiz Rivero
Raquel Sánchez Collados
Mª Cristina Tugores Carbonell
Bartolomé Bonafé Ramis
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