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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el
proper dijous, 31 de març 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 25.02.16.
2. Proposta per aprovar autoritzar a la Sra. María Eugenía Oliver Herrero
compatibilitat per exercir una segona activitat de caràcter públic com a
professora associada a la Universitat de les Illes Balears.
3. Proposta per aprovar assignar al grups polítics una dotació econòmica per a
l’any 2016.
4. Proposta per aprovar inicialment alterar la qualificació jurídica dels dos cans de
seguretat de categoria B (intervenció) que responen al noms de Make i Sioux i
que figuren a l’Inventari Municipal de Bens, perquè passin a tenir la consideració
de béns patrimonials.
5. Proposta per aprovar l’exposició pública del Document de línies bàsiques per a la
revisió del Plan General d’Ordenació Urbana de Calvià.
6. Proposta per aprovar la modificació de crèdit número 5/2016.
7. Proposta per aprovar inicialment la derogació dels Estatuts del Consell Sectorial
per a la promoció del turisme i l'oferta bàsica de Calvià.
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8. Proposta per aprovar inicialment els Estatuts del Foro de Turisme de Calvià.
9. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 14/2016 de 14/01/2016
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en
el Procediment Ordinari núm. 112/2014 en el recurs que fou interposat per
Broher S.L. front a l’Ajuntament de Calvià.
10. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 10/2016 de 11/01/2016
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en
el Procediment Ordinari 85/2014 en el recurs que fou interposat per Inmuebles
Thanversix S.L. front a l’Ajuntament de Calvià.
11. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 53/16 de 11/02/2016
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en
el Procediment Abreujat 219/2015 en el recurs que fou interposat per Bonkers
Magalluf S.L. front a l’Ajuntament de Calvià.
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12. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 7/16 de 13/01/2016
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en
el Procediment Abreujat 85/2013 en el recurs que fou interposat per Hermanos
Carbonell C.B. front a l’Ajuntament de Calvià.

13. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 33/16 de 27/01/2016
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en
el Procediment Abreujat núm. 285/2015 interposat per The Office C.B. front a
l’Ajuntament de Calvià.
14. Declaració institucional en defensa dels drets de les persones refugiades.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

15. Moció del grup municipal del Partit Popular de recolzament als taxistes en el seu
rebuig a les intencions de la CNMC i al seu recurs al Reglament d’ordenació del
transport terrestre.
16. Moció del grup municipal del Partit Popular de rebuig a les manifestacions
d’enaltiment d’Arnaldo Otegui.
17. Moció del grup municipal Sí se puede Calvià per a la inserció laboral de
persones amb discapacitat.
18. Moció del grup municipal d’Esquerra Oberta perquè aquest Ajuntament
assumeixi la gestió pública directa del servei de recaptació.

19.
Moció del grup municipal d’Esquerra Oberta per a l’adhesió de l’Ajuntament de
Calvià a la querella núm. 4591/2010 per crims contra la humanitat comesos
durant la Guerra civil i el franquisme a Mallorca que s’investiga en el Jutjat
Nacional de lo Criminal i Correccional Federal nº 1 DE Bons Aires (Argentina).

20. Moció del grup municipal d’Esquerra Oberta per a la constitució de la Mesa de
treball i assessorament tècnic per a la millora de l’accessibilitat en el municipi de
Calvià i l’elaboració
del Pla local d’accessibilitat de Calvià 2016-2019.
21. Moció del grup mixt, Sr. Tarancón, per a la recuperació dels programes PISE.
22. Moció del grup mixt, Sr. Tarancón, per a la creació d’un conveni col·lectiu propi
per a l’empesa municipal Oh Limpia.
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CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
23. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes de febrer
de 2016.
24. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 45/2015.
25. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 2/2016.
26. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 3/2016.
27. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 4/2016.
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28. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament i l’Asociación de propietarios
y vecinos de Portals Nous y Bendinat per a la cessió d’ús d’immoble del carrer
Lluna, 3.
29. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament i l’Asociación de personas
con discapacidad de Calvià (Asdica), per a la realització d’un projecte d’activitats
de temps lliure.
30. Donar compte de l’acord signat entre l’Ajuntament i l’Asociación Bahía de Santa
Ponsa per a la gestió del programa “Calvià, el invierno europeo” en Santa Ponça
any 2016.
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31. Donar compte de l’acord signat entre l’Ajuntament i les Associacions hoteleres
de Palmanova-Magaluf, Peguera-Cala Fornells, Illetes-Cas Català i Portals
Nous-Bendiant per a la gestió del programa “Calvià, el invierno europeo” any
2016.
32. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament i la Comisión Local Fallera El
Toro per a l’organització de les falles a El Toro i per fer front a les despeses de
lloguer de local.
33. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament i l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials per a la concessió d’ajudes econòmiques a famílies amb menors en
situació de risc social i a persones en situació de greu i urgent necessitat per a
l’any 2016.
34. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament i el Club Deportivo Calvià
per a la cessió de l’exposició “Història del futbol a la vila de Calvià”.
35. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament la Fundació Calvià 2004,
Spiral Sports Solutions limited, Red Fox Sports Management, LTD i Viajes
Adramar, SA per a la realització del torneig de futbol Playa Majorca Beach Sports
Arena.
36. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament la Fundació Calvià 2004,
Red Fox Sports Management, LTD i Viajes Adramar, SA per a l’organització del
torneig esportiu Majorca Beach Rugby.
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37. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament i el Sr. Jaime Mora Bosch
per a la cessió d’un lloc de treball a l’espai coworking del Centre Empresarial de
Calvià.

38. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament i el Sr. Pedro Carreño López
per a la cessió d’un lloc de treball a l’espai coworking del Centre Empresarial de
Calvià.

39. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament i la Sra. Paula Fabiola
Velasquez Sánchez per a la cessió d’un lloc de treball a l’espai coworking del
Centre Empresarial de Calvià.
40. Assumptes d’urgència.
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41. Precs i preguntes.
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Calvià, 23 de març de 2016.
El Batle
Alfonso Rodríguez Badal
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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 Alcaráz
José Manuel Ruiz Rivero
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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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