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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 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.
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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
ordinària de dia 26.10.17 i a la sessió extraordinària de dia 2.11.17.
2. Proposta per aprovar agrair els serveis prestats per la Sra. Mª Almudena
Gutierrez Pérez.
3. Proposta per aprovar incloure en el Registre Municipal d’Associacions
“Asociación de comercios y restaurantes de las Islas Baleares (ACOBYR)”,
assignant-li el número d’inscripció 303.
4. Proposta per aprovar incloure en el Registre Municipal d’Associacions
“Asociación Club Rítmica Olimpic Bendinat”, assignant-li el número d’inscripció
304.
5. Proposta per aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d’habitants en
referència l’1 de gener de 2017.
6. Proposta per aprovar acatar i complir el decret núm. 122/17 dictat el 31/07/2017
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment
Ordinari núm. 169/2012 en el recurs contenciós interposat per l'entitat mercantil
ORQUIDEA DE PALMA S.L. contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
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7. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 300/2017 dictada el
21/09/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Abreujat núm. 346/2016 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat mercantil STEREO BAR MAGALUF S.L. contra l'AJUNTAMENT DE
CALVIÀ.

8. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 315/2017 dictada el
09/10/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Abreujat núm. 345/2016 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat mercantil BERCO MAGALLUF S.L. contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
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9. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 262/2017 dictada el
29/05/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Abreujat núm. 173/2016 en el recurs contenciós administratiu
interposat per l'entitat WEST MICHIGAN DEVELOPMENT S.A. contra
l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ .

10. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 381/2017 dictada el
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13/10/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Abreujat núm. 400/2016 en el recurs contenciós administratiu
interposat per D. MARIA REMEDIOS RODRÍGUEZ RUIZ contra l'AJUNTAMENT
DE CALVIÀ.

11. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 302/2017 dictada el
30/10/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el
Procediment Abreujat núm. 231/2015 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat mercantil TITOS S.A. contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.

12. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 76/2015 dictada el
17/02/2015 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Ordinari núm. 108/2013 en el recurs contenciós interposat per D.
CECILIA COLL ENGLUND contra el CONSELL DE MALLORCA essent
codemandat l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.

13. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 178/2016 dictada el
06/04/2016 per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el recurs d'apel·lació (Rotlle de Sala 132/2015)
interposat per D. CECILIA COLL ENGLUND contra l'anterior sentència.

14. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 219/2017 dictada el
04/09/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el
Procediment Abreujat núm. 412/2016 en el recurs contenciós interposat per D.
CRISTÓBAL MILÁN MATEU contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
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15. Proposta per aprovar ratificar el Decret de designació i compareixènça en el
recurs contenciós administratiu seguit davant el Jutjat del contenciós
administratiu núm. 1 de Palma com a Procediment Ordinari 149/2017 interposat
per l'entitat mercantil HOTELERA LA CRUZ S.A.
16. Proposta per aprovar subscriure la declaració de Sevilla: el compromís de les
ciutats per l’Economia Circular”.
17. Proposta per aprovar atorgar la creu al mèrit policial amb distintiu blanc a l’oficial
de Policia Local, Sr. Domingo Bonet Rigo.
18. Proposta per aprovar atorgar la creu al mèrit policial amb distintiu blanc a la
Policia Local, Sra. María José Campoy Campos.
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19. Proposta per aprovar atorgar la creu al mèrit policial amb distintiu blanc al Policia
Local, Sr. Antonio Gayá Ribas.
20. Proposta per aprovar atorgar la creu al mèrit policial amb distintiu blanc al Policia
Local, Sr. Bartolomé Horrach Lliteras.
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21. Proposta per aprovar atorgar la creu al mèrit policial amb distintiu blanc a
l’inspector de la Policia Local, Sr. Jaime Jaume Marcó.
22. Proposta per aprovar atorgar la creu al mèrit policial amb distintiu blanc al Policia
Local, Sr. Pau Juan Guardiola.
23. Proposta per aprovar atorgar la creu al mèrit policial amb distintiu blanc al Policia
Local, Sr. Rafael Martín Parera.
24. Proposta per aprovar atorgar la creu al mèrit policial amb distintiu blanc al Policia
Local, Sr. Carlos Miguel Mas Cassel.
25. Proposta per aprovar atorgar la creu al mèrit policial amb distintiu blanc al Policia
Local, Sr. Joaquín Molina Aguado.
26. Proposta per aprovar atorgar la creu al mèrit policial amb distintiu blanc al Policia
Local, Sr. José Luis Pons Llull.
27. Proposta per aprovar atorgar la creu al mèrit policial amb distintiu blanc al Policia
Local, Sr. Pedro Seguí Torres.
28. Proposta per aprovar atorgar la creu al mèrit policial amb distintiu blanc al Policia
Local, Sr. Guillermo Tous Salvá.
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29. Proposta per aprovar atorgar la creu al mèrit policial amb distintiu blanc al, Sr.
José Luis Sevilla Rodríguez, funcionari de la Direcció General de Mobilitat i
Transports de la CAIB.
30. Proposta per aprovar atorgar la creu al mèrit policial amb distintiu blanc al Sr.
Eduardo Herrero Serrano, comandant del Puesto principial de la Guardia Civil de
Calvià.
31. Proposta per aprovar atorgar la creu al mèrit policial amb distintiu verd a l’oficial
de la Policia Local, Sr. Antonio Caballero Espejo.
32. Proposta per aprovar atorgar una felicitació de Ple als membres de la divisió de
Trànsit de la Policia Local.
33. Proposta per aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora de la xarxa de
sanejament a sòl urbà.
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34. Proposta per aprovar la declaració institucional del dia internacional per a
l’eliminació de les violències cap a les dones.
35. Moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular a favor de l’eliminació de
la violència contra les dones.
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36. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta amb motiu del 25 de
novembre de 2017, Dia internacional contra la violència cap a les dones.
37. Moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular per millorar la recepció
dels canals de radio FM.
38. Moció conjunta presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta i per la
regidora no adscrita, Sra. Manresa Pérez de recolzament a l’Ajuntament de
Madrid davant la intervenció financera del Ministeri de Hisenda i de sol·licitud de
modificació de la regulació de la regla de despesa.
39. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per modificar la
normativa municipal per tal que es consideri els infants d’acollida com a residents
a Calvià.
40. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per a l’adhesió a la
“Declaració de Shangai sobre ciutats saludables”.
41. Moció conjunta presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta i per la
regidora no adscrita, Sra. Manresa Pérez per instar a l’equip de govern a cercar
alternatives al tancament de l’oficina de Correus des Capdellà.
42. Moció presentada pel Grup Mixt, Sr. Tarancón Nieto, sobre detecció i atenció a
menors amb dislèxia en el municipi de Calvià.
43. Moció presentada per la regidora no adscrita, Sra. Manresa Pérez, per a
l’habilitació d’un àrea d’estacionament d’autocaravanes.
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44. Moció presentada per la regidora no adscrita, Sra. Manresa Pérez, per a la
instal·lació d’una rampa varador d’embarcacions d’ús públic.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
45. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes
d’octubre de 2017.
46. Donar compte de l’escrit presentant pel grup municipal d’Esquerra Oberta de
Calvià designant el representant en el Consell Rector de Sa Societat.
47. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 28/2017.
48. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 29/2017.
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49. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 30/2017.
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50. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 31/2017.
51. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 32/2017.
52. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 2/2017 (IMEB)

53. Donar compte del decret de data 08.09.17 pel qual es valida la factura núm.
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17/2017 de Club Natación Calvià per un import total de 19.726,27 €.
54. Donar compte del decret de data 19.10.17 pel qual es valida la factura núm.
19/2017 de Club Natación Calvià per un import total de 19.726,27 €.
55. Donar compte del decret de data 05.07.17 pel qual es validen les factures núm.
23/01, 01/02 i 13/02 de Comercial Rafael Ribas per un import total de 2.241,35 €.
56. Donar compte del decret de data 05.07.17 pel qual es valida la factura núm.
104/2017 de Maties Arrom Bibiloni Sl per un import total de 452,54 €.
57. Donar compte del conveni entre la Fundació Calvià 2004 i l’Ajuntament de Calvià
per a l’organització de cursos i tallers del programa dels centres culturals de
Calvià.
58. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i la

Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico per a la implantació del
programa llançadores d'ocupació i emprenedoria solidàri.
59. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i
l’Associació hotelera Portals Nous - Bendinat per atendre situacions
d’emergència social on es requereix un allotjament immediat i provisional.
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60. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i
l’Associació hotelera d’Illetes i Cas Català per atendre situacions d’emergència
social on es requereix un allotjament immediat i provisional.
61. Donar compte del conveni entre l’Ajuntament de Calvià i el platges de Santa
Ponsa Tenis Club per a l’organització del torneig de tenis “II platges de Santa
Ponsa U12 Trophy Ajuntament de Calvià 2017”.
62. Donar compte del conveni entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i
l’Ajuntament de Calvià per a la reserva i l’ocupació de places residencials per a
gent gran en situació de dependència.
63. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i l’entitat
“Sonrisa Médica” per a l’organització de l’esdeveniment “Dia de nassos”.
64. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i la
Fundació Calvià 2004 per a l’organització de les jornades de comunicació des de
les Administracions públiques.
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65. Assumptes d’urgència.
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66. Precs i preguntes.
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Calvià,
El Batle
Alfonso Rodríguez Badal
Destinataris:
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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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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