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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper
dijous, 26 de gener 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.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

ORDRE DEL DIA.
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de dia
24.11.16. i sessió extraordinària de dia 09.12.16.

2. Proposta per aprovar agrair i reconèixer públicament el serveis que la Sra. Antonina
Pérez Bragado ha prestat a l'IMEB.

3. Proposta per aprovar agrair i reconèixer públicament el serveis que la Sra. Ana
Esquitino Martín ha prestat a l'IMEB.
4. Proposta per aprovar agrair i reconèixer públicament els serveis que el Sr. Vicente Coll
Bauzà ha prestat a aquesta Corporació.
5. Proposta per aprovar incloure l’associació anomenada “Asociación Vecinal de Santa
Ponsa” en el Registre municipal d’associacions, assignant-li el número d’inscripció 290.
6. Proposta per aprovar incloure l’associació anomenada “Associació de Veïnats i Amics
de Palmanova” en el Registre municipal d’associacions, assignant-li el número
d’inscripció 291.
7. Proposta per aprovar incloure l’associació anomenada “Sporting Running Club” en el
Registre municipal d’associacions, assignant-li el número d’inscripció 292.
8. Proposta per aprovar incloure l’associació anomenada “Asociación Juvenil Son Ferrer”
en el Registre municipal d’associacions, assignant-li el número d’inscripció 293.
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9. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 405/2016 de data 26/10/2016
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat núm. 91/2016 en el recurs interposat per Jokers CB davant
l’Ajuntament de Calvià.
10. Proposta per aprovar acatar complir la interlocutòria de data 24/11/2016 dictada en la
causa esmentada al punt anterior (sentència 405/16) sobre aclariment de la sentència.
11. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 314/2016 de data 16/09/2016
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat núm. 265/2015 en el recurs interposat pel sindicat FSP-UGT
davant l’Ajuntament de Calvià.
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12. Proposta per aprovar acatar i complir el decret núm. 32/2016 de data 02/11/2016 dictat
per la Sala del contenciós administratiu del TSJIB en el Procediment Ordinari núm.
103/2016 en el recurs interposat per Balear de Datos y Procesos SAU davant l’
Ajuntament de Calvià i Servicios de Colaboración Integral SL.
13. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 105/2016 de data 02/03/2016
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el
Procediment Ordinari núm. 183/2012 en el recurs interposat per Rodoc Balear SL
davant l’ Ajuntament de Calvià.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

14. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 502/2016 de data 29/09/2016
dictada per la Sala del contenciós administratiu del TSJIB en el Rotllo de Sala 172/2016
dimanant del recurs d’apel·lació interposat per Rodoc Balear SL davant l’anterior
sentència.
15. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 469/2016 de data 14/12/2016
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat núm. 232/2015 seguit a instàncies de Loma CB davant
l’Ajuntament de Calvià.
16. Proposta per aprovar ratificar el Decret de data 03/01/2017 de designació i
compareixença en el recurs contenciós administratiu seguit en el Jutjat contenciós
administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Abreujat 411/2016 interposat pel Sr.
Juan Mesquida Ferrando, contra l'acord Plenari de data 29/09/2016 pel qual es deixa
sense efecte l’acord plenari per la qual es va reconèixer als funcionaris de carrera de
l’Ajuntament de Calvià el dret retributiu previst a l’art. 33.2 de la Llei 31/1990 de 27 de
desembre.
17. Proposta per aprovar ratificar el Decret de data 03/01/2017 de designació i
compareixença en el recurs contenciós administratiu seguit en el Jutjat contenciós
administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Abreujat 412/2016 interposat pel Sr.
Cristóbal Milán Mateu, contra l'acord Plenari de data 29/09/2016 pel qual es deixa
sense efecte l’acord plenari per la qual es va reconèixer als funcionaris de carrera de
l’Ajuntament de Calvià el dret retributiu previst a l’art. 33.2 de la Llei 31/1990 de 27 de
desembre.
18. Proposta per aprovar la creació d’una comissió de treball per a la millora de
l’accessibilitat.

19. Proposta per aprovar autoritzar a la Sra. Rosa Estades Muntaner compatibilitat per
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exercir una segona activitat com a professora.
20. Proposta per aprovar l’adhesió del municipi de Calvià al conveni de col·laboració per a
al compliment de penes de treball en benefici de la comunitat, subscrit entre la
Secretaria General d’Institucions Penitenciàries i la FEMP.
21. Proposta per aprovar definitivament l’expedient de declaració de parcel·la sobrant de la
parcel·la de propietat municipal situada al carrer Colomer, s/n del Polígon Industrial de
Son Bugadelles.
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22. Proposta per aprovar el Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública.
23. Moció del Grup municipal del Partit Popular per instar a l’equip de govern a modificar
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per al tractament i eliminació dels residus sòlids
urbans.
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24. Moció del Grup municipal d’Esquerra Oberta sobre la necessitat d’eradicar de les
infraestructures municipals aquells materials que continguin amiant o derivats seus, en
especial de les canonades de fibrociment que encara són el suport de conduccions
d’aigua potable.
25. Moció del Grup municipal d’Esquerra Oberta per la substitució temporal i el dret a vot
dels i les representants electes municipals que es trobin en situació de baixa per
maternitat, paternitat o malaltia greu.

26. Moció presentada pel Grup Mixt, Sr. Tarancón, per instar de forma urgent la creació
d’uns jutjats en el terme municipal de Calvià.

27. Moció del Grup municipal del Partit Popular per instar al Ministeri de Treball i Seguretat
Social per qué es mantingui l’oficina integral de la Seguretat Social de Santa Ponça.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
28. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents als mesos de
novembre i desembre de 2016.
29. Donar compte del decret pel que es valida la factura de Santa Ponsa Club de futbol.
30. Donar compte de la Modificació de Crèdit per Decret número 38/2016.
31. Donar compte de la Modificació de Crèdit per Decret número 39/2016.
32. Donar compte de la Modificació de Crèdit per Decret número 40/2016.
33. Donar compte de la Modificació de Crèdit per Decret número 41/2016.
34. Donar compte de la Modificació de Crèdit per Decret número 42/2016.
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35. Donar compte de la Generació de Crèdit per Decret número 43/2016.
36. Donar compte de la Modificació de Crèdit per Decret número 44/2016.
37. Donar compte de l’addenda al conveni de col·laboració signat amb la Fundació Calvià
2004, pel desenvolupament el Pla d’Acció 2016.
38. Donar compte del protocol general de col·laboració entre l’àrea de Gobierno de
Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de
Madrid i l’àrea de Participació Ciutadana i Joventut de l’Ajuntament de Calvià, per a la
col·laboració en la posada en marxa del model de Participació ciutadana a l’Ajuntament
de Calvià.
39. Donar compte del conveni de signat amb l’Asociación de vecinos de Portals Nous y
Bendinat per a la cessió d’ús de local municipal ubicat a la Plaça Dolores Nouvileas de
Costa d’en Blanes.
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40. Donar compte del conveni de cessió temporal de lloc de treball a l’espai coworking de
Calvià durant tres mesos al Sr. Hugo Nils Alomar.
41. Assumptes d’urgència.
42. Precs i preguntes.
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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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