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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper
dijous, 24 de novembre 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 les sessions ordinàries de
dia 29.09.16 i 27.10.16
2. Proposta per aprovar agrair i reconèixer públicament els serveis que el Sr. Marcial
García Cano ha prestat per a aquesta Corporació.

3. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 301/2016 de 1/09/2016 dictada
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el Procediment
Abreujat 55/2016 en el recurs que fou interposat per Azarbe Obras y Servicios, SA.
front a l’Ajuntament de Calvià.

4. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 330 de 06/10/2016 dictada pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el Procediment
Abreujat 8/2016 en el recurs contenciós interposat per D. Munawar Hussain front a
l’Ajuntament de Calvià.

5. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 375/2016 de 23/09/2016
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat 49/2016 en el recurs que fou interposat per Magaluf Boulevard,
SL. front a l’Ajuntament de Calvià.

6. Proposta per aprovar acatar i complir el decret núm. 140/2016 de 29/09/2016 dictada
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el Procediment
Abreujat 299/2015 en el recurs que fou interposat per ISS Soluciones de limpieza
direct, SA. front a l’Ajuntament de Calvià.
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7. Proposta per aprovar incloure l’associació cultural Sonats en el Registre Municipal
d’Associacions, assignant-li el número d’inscripció 289.
8. Proposta per aprovar concedir la creu al mèrit policial amb distintiu blanc a l’oficial de la
Policia Local Sr. Andrés Fornés Quetglas.
9. Proposta per aprovar concedir la creu al mèrit policial amb distintiu blanc al funcionari
adscrit a la Policia Local Sr. Simón Garau Mestre.
10. Proposta per aprovar concedir la creu al mèrit policial amb distintiu blanc al funcionari
adscrit a la Policia Local Sr. Sebastián Morro Campaner.
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11. Proposta per aprovar concedir la creu al mèrit policial amb distintiu verd als policies
locals Srs. Juan A. Lladó Palenzuela i Antonio Santos Pérez.
12. Proposta per aprovar concedir la creu al mèrit policial amb distintiu blanc al funcionari
adscrit a la Policia Local Sr. Juan Salvá Ramón.
13. Proposta per aprovar concedir la creu al mèrit policial amb distintiu blanc a l’inspector
de la Policia Local Sr. Antonio Aguareles García.
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14. Proposta per aprovar concedir la creu al mèrit policial amb distintiu blanc a l’inspector
de la Policia Local Sr. José Luis Rubiales Martín.

15. Proposta per expressar el reconeixement de l’Ajuntament a l’actuació conjunta de la
Policia Local de Calvià i la Guàrdia Civil, en especial a l'equip de Policia Judicial, en la
detenció dels presumptes membres d’una banda de delinqüents autors de nombrosos
robatoris d’habitatges en el terme.
16. Proposta per aprovar concedir la creu al mèrit policial amb distintiu blanc a l’Agrupació
Local de taxis de Calvià.
17. Proposta per aprovar concedir la creu al mèrit policial amb distintiu blanc a l’Agrupació
de voluntaris de Protecció Civil de Calvià.

18. Proposta per aprovar canviar el nom al carrer Carritx de Peguera i posar-li el nom
d’Isabel Servera.

19. Proposta per aprovar posar el nom de Julian Ronda al camp de futbol del Polisportiu de
Costa d’en Blanes (Agora Portals).
20. Proposta per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a tres acords marcs de la Central de
Contractació de l’Estat per poder contractar els subministres compresos en el acords.
21. Proposta per aprovar l’adhesió del municipi de Calvià al conveni de col·laboració per a
la recaptació en via executiva dels ingressos de dret públic, subscrit entre l’AEAT i la
FEMP el 28.04.11.
22. Proposta per aprovar la transmissió de la llicència municipal d’auto taxí núm. 182,
titularitat del Sr. Ricardo Suárez, a favor de la seva filla Sra. María del Carmen Suárez.
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23. Proposta per aprovar nomenar els representants de la Corporació en el Consell Escolar
Municipal.
24. Proposta per aprovar la designació de representants de l’Ajuntament en els Consells
Escolars.
25. Proposta per aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal.
26. Proposta per aprovar l’adhesió al Pacte Social contra les violències masclistes impulsat
pel Govern de les Illes Balears.
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27. Moció del Grup municipal del Partit Popular per a la realització de la segona fase de la
reforma circulatòria de El Toro.
28. Moció del Grup municipal d’Esquerra Oberta de recolzament a la proposició de llei per
a l’aplicació de mesures urgents en matèria de règim local presentada en el Congrés
dels Diputats.
29. 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.
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30. Moció del Grup municipal d’Esquerra Oberta per rebutjar el Reial Decret 900/15, de 9
d’octubre, pel qual el Govern de l’Estat limita el dret ciutadà a la captació, transformació
i ús de l’energia continguda en els fluxos biosfèrics, especialment la procedent del sol.
31. Moció del Grup municipal d’Esquerra Oberta per a la inclusió de la rossa situada en el
municipi de Calvià en el Pla anual de 2017 de senyalització, prospecció i intervenció de
les fosses de les Illes Balears.
32. Moció presentada pel Grup Mixt, Sr. Tarancón, per instar al Consell de Mallorca a
solucionar el problema d’olors de la planta de compostatge de Costa de la Calma.
33. Moció presentada per la regidora no adscrita per a la implantació de l’escó 26 a
l’Ajuntament de Calvià.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
34. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes d’octubre.
35. Donar compte de l’escrit presentat pel Grup Mixt designant al Sr. Carles Tarancón
Nieto com a representant del Grup Mixt al Consell Rector del Servei de Recaptació
Municipal i al Sr. Fernando Alcaraz Omiste com al seu suplent.
36. Donar compte de la Modificació de Crèdit per Decret número 29/2016.
37. Donar compte de la Modificació de Crèdit per Decret número 33/2016.
38. Donar compte de la Modificació de Crèdit per Decret número 34/2016.
39. Donar compte de la Modificació de Crèdit per Decret número 35/2016.
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40. Donar compte de la Modificació de Crèdit per Decret número 36/2016.
41. Donar compte de la Modificació de Crèdit per Decret número 37/2016.
42. Donar compte del conveni de col·laboració signat amb Age Concern Mallorca per a la
realització d’un taller sobre estafes i seguretat dirigit especialment a persones majors i
estrangeres.
43. Donar compte de l’addenda al conveni de col·laboració signat amb la Fundació Calvià
2004, Asociación Hotelera de Peguera y Cala Fornells i Challenge Family GmbH per a
l’organització del triatló Half Challenge Peguera-Mallorca.
44. Donar compte de l’acord signat amb l’Asociación Hotelera Bahía de Santa Ponça per a
la gestió del programa “Calvià, l’hivern europeu” anys 2016-2017.
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45. Donar compte de l’acord signat amb les Associacions hoteleres de PalmanovaMagaluf, Illetes-Cas Català i Portals-Bendinat per a la gestió del programa “Calvià,
l’hivern europeu” anys 2016-2017.
46. Donar compte de l’acord signat amb l’Asociación Hotelera de Peguera y Cala Fornells
per a la gestió del programa “Calvià, l’hivern europeu” anys 2016-2017.
47. Assumptes d’urgència.
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48. Precs i preguntes.
El Batle
Alfonso Rodríguez Badal

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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