Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper dijous, 26 de
novembre a les 17’20 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.
Vist i Plau
CASTAÑER
ALEMANY, JOAN

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 dels esborranys de les actes corresponents a la sessió extraordinària
de dia 20.10.15 i sessió ordinària de dia 29.10.15.
2. Proposta per aprovar agrair al Sr. Benito García Liñán els serveis que ha prestat a
aquesta Corporació.
3. Proposta per aprovar procedir a incloure l'associació anomenada “Caissa projecte
Calvià” en el registre Municipal d'Associacions amb el número d'inscripció 276.
4. Proposta per aprovar procedir a incloure l'associació anomenada “Asociación Es
Mussolet” en el registre Municipal d'Associacions amb el número d'inscripció 277.
5. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’auto taxi núm.
101 titularitat del Sr. José Molina Muriel a favor del seu fill i conductor assalariat Sr.
José Manuel Molina Fernández.
6. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’auto taxi núm.
197 titularitat del Sr. Sergio Eric Flaqueé Echevarrieta a favor de l’assalariada Sra.
Yolanda Jiménez Correoso.
7. Proposta per aprovar inicialment la derogació de l’ordenança municipal reguladora del
Consell Econòmic i Social del municipi de Calvià.
8. Proposta per aprovar inicialment la derogació del reglament de l’Agrupació de
voluntaris “Salvem Na Burguesa”.
9. Proposta per aprovar procedir a l’atorgament de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu
blanc al Tinent Coronel 2on. Cap de la Comandància de la Guardia Civil, Sr. Antonio
Orantos Miguez.
10. Proposta per aprovar procedir a l’atorgament de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu
verd a l’Inspector de la Policia local, Sr. Antonio J. Pascual Vallejo.
11. Proposta per aprovar procedir a l’atorgament de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu
verd al Subinspector de la Policia local, Sr. Antonio Aguareles García.
12. Proposta per aprovar procedir a l’atorgament de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu
verd als agents Sr. José Antonio Sastre Guerra i al Sr. Pedro Sebastián Espinosa Rossi.
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13. Proposta per aprovar procedir a l’atorgament de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu
verd als agents Sr. Francisco J. Espinosa Roca i al Sr. Javier Muñoz Escalona.
14. Proposta per aprovar procedir a l’atorgament de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu
blanc al subinspector Sr. Antonio Roig Cirer, a l’oficial Sr. Antonio Caballero Espejo, a
l’oficial Miguel Calle Bover i a l’agent Sr. Arturo Risco.
15. Proposta per aprovar la relació de llocs de feina de l’Ajuntament.
16. Proposta per aprovar prorrogar l’encomana de gestió del programa de promoció
sociocultural de majors a l’empresa municipal “Llar de Calvià, SA”.
17. Proposta per aprovar la renovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Calvià al Programa
Platea en la convocatòria per a l’any 2016.
18. Proposta per aprovar la subscripció del Pacte per una Mallorca lliure de violències

masclistes.
19. Proposta per aprovar Compte general de l’exercici 2014.

20. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 379 de data 30/04/2013 dictada
per la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia en el recurs
seguit com a Procediment Ordinari num. 304/2010 promogut per l’AJUNTAMENT DE
CALVIÁ davant l’ Administració de l’Estat- Jurat provincial d’expropiació forçosa.

21. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència de data 29/09/2015 dictada per la Sala
Contenciós Administrativa del Tribunal Suprem en el Recurs de Cassació núm.
2636/2013 interposat per l’AJUNTAMENT DE CALVIÀ davant l’anterior Sentència.

22. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 402/15 de data 20/10/2015
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el
Procedimento Abreujat núm. 298/2014 interposat pel Sr. BUENAVENTURA RIERA
CUENTA.

23. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 355/15 de data 22/09/2015
dictada pel jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en el
Procediment Ordinari núm. 142/2013 interposat per l’entitat mercantil
PROMOCIONES ATLANTE 98 S.A.

24. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria núm. 219/2015 de data
31/07/2015 dictat pel jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en
el Procediment Abreujat núm. 19/2013 promogut pel Sr. ANTONIO IGLESIAS MIR.

25. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 339/2015 de data 25/09/2015
dictada pel jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat 133/2014 promogut per l’ entitat mercantil LIBERTY
SEGUROS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

26. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 471/15 de data 06/07/2015
dictada per la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les
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Illes Balears en el Procediment Ordinari núm. 301/2013 interposat por D. JAUME
PONS LLADÓ.

27. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 58/14 de data 19/02/2014
dictada pel jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
Procediment Ordinari núm. 273/2012 interposat per l’entitat mercantil PUERTO
PUNTA PORTALS S.A.

28. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria de data 13/03/2014 dictat pel
jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el mateix procediment
d’aclariment i esmena de l’anterior Sentència.

29. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 612/15 de data 02/12/2014
dictada per la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears en el Rotllo de Sala núm. 111/2014 en el recurs d’ apel·lació interposat
davant l’anterior Sentència.

30. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria de data 22/12/2014 dictat per la
Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en
l’anterior Rotllo d’apel·lació.

31. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria núm. 196/2015 de data
12/06/2015 dictat pel jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en
el Procediment Abreujat núm. 171/2013 promogut per l’entitat mercantil PAMUCA
S.A.

32. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 16/2015 de data 19/01/2015
dictada pel jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en el
Procediment Ordinari 37/2014 promogut a instància de la entitat CLUB NÁUTICO
SANTA PONSA.

33. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 451/2015 de data 29/06/2015
dictada per la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de las
Illes Balears en el Procediment Ordinari 269/2014 promogut a instància de l’entitat
ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DE BALEARES.

34. Proposta per aprovar acatar i complir la interlocutòria 283/2015 de data 29/10/2015
dictat pel jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat 236/2014 promogut a instància de l’entitat mercantil MELIA
HOTELS INTERNACIONAL S.A.

35. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 289/2015 de data 24/06/2015
dictada pel jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en el
Procediment Ordinari 80/2014 promogut a instància de l’entitat mercantil HOTELERA
FLORIDA S.A. i Auto de data 28/07/2015.
36. Declaració institucional per a que el municipi es comprometi en la lluita contra el VIH,
la discriminació i l’estigma social.
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37. Moció del Grups polítics PSOE, SSPC, EOC i GM per exigir una nova llei reguladora
del dret a l’habitatge que cobreixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència
habitacional.
38. Moció del grup municipal socialista per demanar la derogació de la llei 27/13 de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local.

39. Moció del grup municipal Partit Popular en relació als apartaments turístics i el seu ús
residencial.
40. Moció del grup municipal Partit Popular en relació a la bonificació de les taxes
municipals al sector audiovisual.
41. Moció del grup municipal Partit Popular per a la commemoració de l’any Ramon Llull
2015/2016.
42. Moció del grup municipal Sí se puede Calvià per declarar Calvià municipi oposat al
Tractat transatlàntic de comerç i inversions.
43. Moció del grup municipal Esquerra Oberta per a la creació d’una Regidoria d’igualtat i
reactivació del Consell sectorial de la dona.
44. Moció del grup municipal Esquerra Oberta per a la commemoració del tricentenari de la
guerra de successió i del decret de nova planta.
45. Moció del grup municipal Esquerra Oberta per a la concessió d’ajornaments i
fraccionaments de deutes tributàries de famílies en situació de risc d’exclusió social.
46. Moció del grup municipal Esquerra Oberta en defensa dels camins municipals d’ús
públic.
47. Moció del Grup Mixt, Sr. Tarancón, instant a ampliar la línea de l’autobús universitari a
Calvià Vila i Es Capdellà.
48. Moció del Grup Mixt, Sr. Tarancón, per a la implantació del sistema de “compliance
officer” o “sistema de compliment de control normatiu” a les empreses públiques
municipals.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
49. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes d’octubre de
2015.
50. Donar compte de la modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit núm.
2/2015 (IMEB).
51. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 25/2015.
52. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 26/2015.
53. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 27/2015.
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54. Donar compte del decret de batlia de data 19.10.15 pel qual es disposa l’immediat
compliment de la interlocutòria de data 15.10.15 dictat per la sala Contenciós
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

55. Donar compte de la pròrroga i modificació del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Calvià i la Fundació Calvià 2004 per a la gestió de cursos i tallers al
municipi de Calvià.
56. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calvià i Ocibar SA per a la
cessió de material d’infrastructura municipal.
57. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i la Fundació
Calvià 2004 per a la gestió del projecte Betart 2016.
58. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i
l’Ajuntament de Calvià per al cofinançament de les prestacions socials bàsiques per a
l’any 2015.
59. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i
l’Ajuntament de Calvià 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 2015.
60. Donar compte del conveni de cessió d’espai temporal de lloc de feina a l’espai
coworking de Calvià durant tres mesos a la Sra. Isabelle Helli.
61. Donar compte del conveni de cessió d’espai temporal de lloc de feina a l’espai
coworking de Calvià durant tres mesos a la Sra. Diana Carolina Quiroga Parada.
62. Donar compte del conveni de cessió d’espai temporal de lloc de feina a l’espai
coworking de Calvià durant tres mesos a la Sra. Hanna Christensen.
63. Donar compte del conveni de cessió d’espai temporal de lloc de feina a l’espai
coworking de Calvià durant tres mesos al Sr. Hugo Alberto Soto Fraga.
64. Donar compte del conveni de cessió d’espai temporal de lloc de feina a l’espai
coworking de Calvià durant tres mesos a la Sra. Cristina Morales Fernández.
65. Donar compte del conveni de cessió d’espai temporal de lloc de feina a l’espai
coworking de Calvià durant tres mesos al Sr. Carles López Mesquida.
66. Donar compte del conveni de cessió d’espai temporal de lloc de feina a l’espai
coworking de Calvià durant tres mesos a la Sra. Bárbara Rubio Romero.
67. Donar compte del conveni de cessió d’espai temporal de lloc de feina a l’espai
coworking de Calvià durant tres mesos a la Sra. Paula Vega Scaloni.
68. Donar compte del conveni de cessió d’espai temporal de lloc de feina a l’espai
coworking de Calvià durant tres mesos al Sr. David Sanz Escandell.
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69. Donar compte del conveni de cessió d’espai temporal de lloc de feina a l’espai
coworking de Calvià durant tres mesos al Sr. Pedro Martín Pérez.
70. Donar compte del conveni de cessió d’espai temporal de lloc de feina a l’espai
coworking de Calvià durant tres mesos a la Sra. Anais Keiko Saenz Riera.
71. Donar compte del conveni de cessió d’espai temporal de lloc de feina a l’espai
coworking de Calvià durant tres mesos a la Sra. Gloria Massana Cunill.
72. Assumptes d’urgència.
73. Precs i preguntes.
Calvià, 23 de novembre de 2015.
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 Alcaráz
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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