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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper
dijous, 30 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.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

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 de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de dia
23.02.17
2. Proposta per aprovar agrair els serveis prestats pel Sr. Juan Pérez Gambao.
3. Proposta per aprovar incloure l’associació anomenada “Associació cultural Es Comte
Mal” en el Registre municipal d’associacions, assignant-li el número d’inscripció 295.
4. Proposta per aprovar incloure l’associació anomenada “Marxaires de Calvià” en el
Registre municipal d’associacions, assignant-li el número d’inscripció 296.
5. Proposta per aprovar acatar i complir el decret 178/2016 de data 30/11/2016 dictat pel
Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en el Procediment Ordinari
54/2011 en el recurs interposat per l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESES
DE SERVEIS TURÍSTICS DE MALLORCA contra l’AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
6. Proposta per aprovar acatar i complir Sentència num. 188/2016 de data 20/04/2016
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el
Procediment Ordinari núm. 16/2013 en el recurs contenciós interposat pel Sr. PEDRO
BUSTAMANTE GUASCH contra l’AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
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7. Proposta per aprovar acatar i complir Sentència núm. 589 de data 16/11/2016 dictada
per la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears en el Rotllo d’Apel·lació 288/2016 dimanant del recurs interposat pel Sr.
PEDRO BUSTAMANTE GUASCH contra l’anterior sentència.
8. Proposta per aprovar acatar i complir sentència núm. 386/2016 de data 09/12/2016
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Abreujat
174/2016 en el recurs interposat per l’entitat mercantil HOTELERA SAN VALENTIN
S.A. davant l’AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
9. Proposta per aprovar acatar i complir sentència núm. 63/2017 de data 27/02/2017
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
Procediment Abreujat 71/2016 en el recurs interposat per l’entitat HERMANOS
CARBONELL C.B. davant l’AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
10. Proposta per aprovar acatar i complir sentència núm. 44/2017 de data 15/02/2017
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el
Procediment Ordinari 117/2014 en el recurs interposat per l’entitat mercantil LIDAL S.L.
davant l’AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
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11. Proposta per aprovar ratificar el decret de Batlia de designació i compareixença en el
recurs contenciós administratiu seguit davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 2
de Palma de Mallorca seguit com a Procediment Ordinari núm. 21/2017 interposat a
instàncies de l’entitat mercantil S'HOSTALET S.A. contra Resolució dictada en data
05/01/2017.
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12. Proposta per aprovar ratificar el decret de Batlia de designació i compareixença en el
recurs contenciós administratiu seguit davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 3
de Palma de Mallorca seguit com a Procediment Abreujat núm. 431/2016 interposat a
instàncies de la Sra. ELOISA ALONSO DE CASO LOZANO contra l’acord plenari de
data 29/09/2016.
13. Proposta per aprovar els treballs extraordinaris de revisió del llocs de treball continguts
en la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calvià.
14. Proposta per aprovar atorgar a la Sra. Antonia Bermúdez Heredia compatibilitat per
exercir una segona activitat de caràcter públic.
15. Proposta per aprovar atorgar a la Sra. Mª Ángeles Giménez Navarro compatibilitat per
exercir una segona activitat de caràcter públic.
16. Proposta per ratificar el conveni d’encomana de gestió de l’Ajuntament de Calvià a
favor del Consell de Mallorca del Servei de Prevenció i extinció d’incendis i salvament
signat en data 22.02.2017.
17. Proposta per aprovar l’adhesió a l’acord marc “AM 20/2017 de subministrament de
paper tallat per a equips d’impressió, fotocopiadores, copiadores i multicopiadores”, a
l’acord marc “AM 18/2017 per al subministrament de vehicles de turismes” i a l’acord
marc “AM08/2017 per al subministrament d’elements i sistemes de seguretat” de la
Central de Contractació de l’Estat.
18. Proposta per aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora de l’estètica
exterior dels establiments comercials i oferta turística bàsica i de l’ús de terrasses i
zones privades amb activitat empresarial visible des de la via pública.

19. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per instar als responsables de
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la programació de Radio Calvià a insta a los responsables de la programació de Radio
Calvià a incloure l’emissió en directe de la missa dominical en Calvià.
20. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per a realitzar un estudi per
cobrir les rutes de servei escolar a Centre d’Educació Primària i Instituts d’Educació
Secundària de Calvià per afavorir la conciliació de vida laboral i familiar.
21. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per a l’adopció del salari mínim
de mil euros.
22. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta contra les manifestacions de
transfòbia i contra el col·lectiu LGTBI, així com contra els missatges d’odi i els darrers
incidents greus.
23. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per a la revisió i adequació
dels reductors de velocitat.
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24. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per instar al Govern de les Illes
Balears per a l’eliminació de l’índex de referència de préstecs hipotecaris.
25. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per la llibertat d’expressió i de
rebuig a la condemna a Valtònyc.
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26. Moció presentada pel grup mixt, Sr. Tarancón, per a la modificació de l’Ordenança
reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
27. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes de febrer de
2017.
28. Donar compte de l’escrit del grup municipal del Partit Popular comunicant els seus
representants a la Comissió de seguiment d’aigua regenerada.
29. Donar compte de l’escrit del Grup Mixt comunicant els seus representants a la
Comissió d’horts municipals.
30. Donar compte de l’escrit del Grup Mixt comunicant els seus representants a la
Comissió de seguiment d’aigua regenerada.

31. Donar compte de l’escrit del Grup Mixt comunicant els seus representants al grup de
treball per establir les clàusules socials de les contractacions externes de l’Ajuntament.
32. Donar compte de l’escrit del Grup Mixt comunicant els seus representants a la
Comissió tècnica de nominació i retolació de carrers a Calvià.
33. Donar compte de l’escrit del Grup Mixt comunicant els seus representants a la
Comissió especial de control de mitjans de comunicació.
34. Donar compte de l’escrit del Grup Mixt comunicant els seus representants al Consell
Rector de l’Oficina Municipal de Tributs.
35. Donar compte de la modificació de crèdit per incorporació de romanents núm. 1/2017.
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36. Donar compte de la modificació de crèdit per incorporació de romanents núm. 2/2017.
37. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 49/16.
38. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 50/16.
39. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 1/17.
40. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 2/17.
41. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 3/17.
42. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 4/17.
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44. Donar compte de l’informe d’Intervenció referent a l’article 9.3 del Reial Decret 5/2009
(Pla de sanejament financer).
45. Donar compte del conveni signat amb la Comisión Local Fallera El Toro per a
l’organització i celebració de les Falles durant els dies 31 de març, 1 i 2 d’abril.
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46. Donar compte del conveni de col·laboració signat amb la Asociación Patronal de
Empresarios de Actividades Marítimas de Baleares, en representació d’empreses
d’excursions marítimes per a la regulació de les condicions relatives a la instal·lació de
punts de venda a la via pública per a la comercialització d’excursions marítimes.
47. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i la Fundació
Calvià 2004 per a l’organització de la fira d’oví i caprí.
48. Donar compte del conveni de col·laboració signat amb la Conselleria d’Educació i
Universitat per dur a terme la gestió del menjador escolar de l’alumnat del CEIP Son
Caliu de Calvià.
49. Donar compte de la pròrroga del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calvià i la
Asociación de vecinos, propietarios y simpatizantes de la urbanización El Toro, per a la
cessió d’ús d’un local municipal.
50. Donar compte de la pròrroga del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calvià,
OCIBAR S.A., i la Asociación de vecinos, propietarios y simpatizantes de la
urbanización El Toro per a la concessió de material d’infrastructures municipal.
51. Donar compte del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament
de Calvià en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvament.
52. Donar compte del conveni signat entre l’ajuntament i la Fundació Calvià 2004 per a la
gestió del projecte Escolart 2017.
53. Assumptes d’urgència.
54. Precs i Preguntes.

CSV:

CAL04406A05606B86A4N13D3ADS

El Batle
Alfonso Rodríguez Badal

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

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
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Carles Tarancón Nieto
José Ignacio González de la Madrid Rodríguez
Secretari accidental
Interventor accidental
Tauler d’anuncis
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Francisca Muñoz Alcaraz
José Manuel Ruiz Rivero
Raquel Sánchez Collados
Mª Cristina Tugores Carbonell
Bartolomé Bonafé Ramis
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