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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper
dijous, 27 d’octubre 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. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret núm. 125/2016 de 19/07/2016 dictat pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en el Procediment
abreujat núm. 256/2013 en el recurs que fou interposat per ISS Servicios Auxiliares y
complementarios oficinas, SA. front a l’Ajuntament de Calvià.

2. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria de 01/04/2016 dictada pel Jutjat
del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en el Procediment Ordinari
112/2014 en el recurs que fou interposat per Broher, SLU. front a l’Ajuntament de
Calvià.

3. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 382 de 22/06/2016 dictada por
la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears en la qüestió d’il·legalitat número 168/2016 plantejada pel Jutjat del
Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca.

4. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 228/2016 de 17/06/2016
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
Procediment Ordinari 143/2012 en el recurs que fou interposat per Inmobiliaria Golf de
Poniente front a l’Ajuntament de Calvià.

5. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 243/2016 de 29/06/2016
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
procediment abreujat 325/2015 en el recurs que fou interposat per Nova Magaluf, SL.
front a l’Ajuntament de Calvià.
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6. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 254/2016 de 25/07/2016
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
procediment abreujat 300/2015 en el recurs que fou interposat per Linekers Bar, CB.,
D. Michael J. Millar i D. Daniel Rotger front a l’Ajuntament de Calvià.

7. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 376/2016 de 23/06/2016
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el
procediment abreujat 70/2016 en el recurs que fou interposat per Cristal, CB. front a
l’Ajuntament de Calvià.

8. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria núm. 134/2016 de 18/05/2016
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el
procediment ordinari núm. 78/2015 en el recurs que fou interposat per D. Juan Ripoll
front a l’Ajuntament de Calvià.
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9. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 317/2016 de 19/06/2016
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
procediment abreujat 48/2016 en el recurs que fou interposat per D. Clarke Jaqueline
Roberta front a l’Ajuntament de Calvià.
10. Proposta per aprovar assignar retribucions al tinent de batle Sr. Fernando Alcaraz
Omiste.
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11. Proposta per aprovar assignar retribucions als membres del grup mixt municipal.
12. Proposta per aprovar modificar la composició de la Comissió informativa d’assumptes
generals i de la Comissió especial de comptes.

13. Proposta per aprovar nomenar al Sr. Fernando Alcaraz Omiste vocal de la Junta de la
Mancomunitat de Tramuntana en representació de l’Ajuntament.
14. Proposta per aprovar designar als Srs. Fernando Alcaraz Omiste i Marcos Pecos
Quintans membres del Consell d’Administració de l’Institut Calvianer d’Esports.
15. Proposta per aprovar la composició del Consell Rector de l’organisme autònom local,
anomenat, oficina municipal de tributs de Calvià.
16. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’auto-taxi núm.
015, titularitat del Sr. Cayetano Frontera, a favor de l’assalariat al sector, Sr. José
Ruben.
17. Proposta per aprovar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calvià que recull
les modificacions aprovades pel plenari el passat mes de setembre.
18. Proposta per aprovar denegar a la Sra. Yolanda Sala Rosselló, funcionària municipal,
compatibilitat per exercir una segona activitat.
19. Proposta per aprovar iniciar l’expedient per a la recuperació de zona verda de domini
públic de propietat municipal del carrer Gran Via de la Creu, 44 de Santa Ponça.
20. Proposta per aprovar inicialment l’expedient de declaració de parcel·la sobrant de la
parcel·la de propietat municipal del carrer Colomer, s/n de Son Bugadelles.
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21. Proposta per aprovar encomanar la gestió de la prestació del servei de prevenció i
extinció d’incendis i salvament al Consell de Mallorca.
22. Proposta per aprovar sol·licitar la inclusió en el Pla especial d’inversions financerament
sostenibles 2016-2017 a les Corporacions locals de Mallorca per a les obres d’inversió
municipals: “Projecte per a la millora de l’eficiència energètica a l’enllumenat públic del
terme de Calvià”, “Projecte de Drenatge i reforç de ferm de l’avinguda Rei Jaume I de
Santa Ponça”, “Projecte de reforç de ferm i millora de seguretat al camí de Son Pillo,
Reparació de pluvials al Carrer Ramon de Montcada de Santa Ponça i honoraris de
redacció del projecte de reparació de pluvials al carrer Ramon de Montcada de Santa
Ponça” i “reparació de pluvials de l’avinguda de la Mar del Toro i honoraris de redacció
del projecte de reparació de pluvials a l’avinguda del mar de El Toro”.
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23. Moció del Grup municipal del Partit Popular per a la creació d’una comissió de
conservació i divulgació de les costums i arrels mallorquines al municipi de Calvià.
24. Moció del Grup municipal del Partit Popular de condemna a l’agressió a dos Guàrdies
Civils i les seves parelles a Alsasua (Navarra).
25. Moció del Grup municipal d’Esquerra Oberta per a la realització d’un estudi sobre la
composició del cautxú que s’utilitza a les gespes artificials dels camp de futbol
municipals.
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26. Moció del Grup municipal d’Esquerra Oberta per a l’aplicació del tipus reduït a l’IVA per
a la prestació de serveis de reparacions de certs productes per incentivar la reparació
de petits electrodomèstics i promoure la cultura del “usar-reparar-usar”.
27. Moció del Grup municipal d’Esquerra Oberta per a l’elaboració d’un pla per a la
potenciació del vehicle elèctric en el parc mòbil públic i privat al municipi de Calvià.
28. Moció del Grup municipal d’Esquerra Oberta per a l’elaboració d’un pla de prevenció
de residus per tal de reduir la quantitat de residus que es generen al municipi.
29. Moció presentada pel Grup Mixt, Sr. Tarancón, per a la regulació del trànsit de vehicles
a zones de mobilitat per a vianants.
30. Moció presentada pel Grup Mixt, Sr. Tarancón, perquè l’Ajuntament estudiï ajudar
econòmicament en el programa de neteja de fons marins.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
31. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes de setembre.
32. Donar compte del Decret de Batlia de data 10 d’octubre de nomenament de tinent de
batle.
33. Donar compte de l’escrit presentat per la regidora Sra. Isabel Manresa Pérez
comunicant que es desvincula de la formació Sí se puede Calvià i manifestant que
desenvoluparà les seves funcions com a regidora no adscrita.
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34. Donar compte de l’escrit presentat pel regidor, Sr. Fernando Alcaraz Omiste
comunicant el seu desig d’integrar-se en el grup mixt.
35. Donar compte del decret pel qual es declara dissolt el grup municipal “Si se puede
Calvià”.
36. Donar compte de la Modificació de Crèdit per Decret número 32/2016.
37. Donar compte de la Modificació de Crèdit per Decret de l’Imeb número 4/2016.
38. Donar compte del conveni signat la Sonrisa Médica per a l’organització de
l’esdeveniment “Dia de nassos”.
39. Donar compte de l’acord de col·laboració signat l’Associació per a la salut mental Girasol per a la utilització d’espais per la gestió dels processos d’inserció per a l’ocupació
de persones amb discapacitat.
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40. Donar compte del conveni signat amb la Fundació Calvià 2004, l’associació hotelera de
Peguera i Cala Fornells i l’empresa Galben Tours, SAU per a l’organització de
l’esdeveniment “Mallorca walking event 2017 La Primavera”.
41. Assumptes d’urgència.
42. Precs i preguntes.
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El Batle acctal.
Andrés Serra Martínez

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
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
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