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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el
proper dijous, 25 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.
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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 de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de
dia 30.11.17
2. Proposta per aprovar agrair i reconèixer públicament els serveis prestats per la
Sra. Francisca Amengual Palmer a aquesta Corporació.
3. Proposta per aprovar agrair i reconèixer públicament els serveis prestats pel Sr.
Pedro Ginard Sanfélix a aquesta Corporació.
4. Proposta per aprovar agrair i reconèixer públicament els serveis prestats pel Sr.
Antonio Martí Calafell a aquesta Corporació.
5. Proposta per aprovar incloure en el Registre Municipal d’Associacions,
l’associació anomenada “Asociación Protemar Aventura”, assignant-li el número
d’inscripció 305.
6. Proposta per aprovar incloure en el Registre Municipal d’Associacions,
l’associació anomenada “Asociación sociocultural y deportiva Cas Català- Illetas
(ACAI)”, assignant-li el número d’inscripció 306.
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7. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 342/2017 dictada el
14/11/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Abreujat núm. 363/2016 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat ALEX SQUARE C.B. contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
8. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 260/2017 dictada
l'1/09/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Ordinari núm. 13/2016 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat mercantil MAGALLUF CLUB PASS S.L. contra l'AJUNTAMENT DE
CALVIÀ.
9. Proposta per aprovar acatar i complir la Interlocutòria núm. 195/2017 dictada el
03/10/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Ordinari núm. 183/2016 en el recurs contenciós interposat pel Sr.
PEDRO CAMPANER CAPLLONCH contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
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10. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 276/2017 dictada l’
11/10/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el
Procediment Ordinari núm. 56/2014 en el recurs contenciós interposat per D.
JEAN WILCOCK i per l'entitat mercantil AXA Insurance UK PLC contra
l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.

11. Proposta per aprovar acatar i complir la Interlocutòria núm. 164/2016 de data
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08/06/2016 dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Ordinari núm. 7/2013 promogut a instàncies de l'entitat COMPAÑÍA
HOTELERA PLAYA PAGUERA S.A. contra el AJUNTAMENT DE CALVIÀ.

12. Proposta per aprovar acatar i complir la Interlocutòria núm. 129/2017 de data
08/05/2017 dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en
l'incident d'execució 01/2017 plantejat en relació a l'anterior interlocutòria.
13. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 404/2017 dictada el
18/09/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Ordinari nº 35/2016 en el recurs contenciós interposat per l'entitat
mercantil MELIA HOTELS INTERNACIONAL S.A. contra l'AJUNTAMENT DE
CALVIÀ.
14. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 343/2017 dictada el
14/11/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Abreujat núm. 406/2016 en el recurs contenciós interposat per D.
CARMEN OLIVER VICENS contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
15. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 313/2017 dictada el
10/10/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Ordinari núm. 37/2016 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat MONGAMENDA S.L. contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.

16. Proposta per aprovar acatar i complir la Interlocutòria núm. 207/17 dictada el
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24/10/2017 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment ED -Entrada a domicili- núm. 9/2017 plantejat per l'AJUNTAMENT
DE CALVIÀ en relació al domicili del Carrer Gavines 26, baixos de Peguera,
propietat de Dª. CLEMENCIA SOLIVELLAS PIÑAL.
17. Proposta per aprovar la ratificació del Decret de designació i compareixença en
el recurs contenciós administratiu seguit davant la Sala del contenciós
administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears com a
Procediment Ordinari 367/2017 interposat per l'entitat ICEMEL CB, D. ISRAEL
CARNICERO ELÍAS i D. MANUEL ESPADA LÓPEZ contra acord del Ple
municipal adoptat en sessió ordinària celebrada el 29/06/2017.
18. Proposta per aprovar assignar retribució al regidor, Sr. Fernando Alcaraz Omiste.
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19. Proposta per aprovar atorgar al Sr. Rafael Albertí Castillo compatibilitat per
exercir una segona activitat de caràcter públic com a carter de correus.
20. Proposta per aprovar atorgar al Sr. Gabriel Bestard Socias compatibilitat per
exercir una segona activitat de caràcter públic com a enginyer.
21. Proposta per aprovar modificar definitivament el reglament que regula l’accés i
ús del Centre Empresarial de Calvià.
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22. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’autotaxi
número 136, titularitat del Sr. Francisco Sánchez López a favor del Sr. Francisco
Sánchez Cabezuelo.
23. Proposta per aprovar cessar a la Sra. Matilde Riera Andreu del càrrec de
membre del Consell Rector de l’organisme autònom local anomenat “Oficina
Municipal de Tributs de Calvià” i designar a la Sra. Maria Boyeras Font nou
membre de l’esmentat Consell Rector.
24. Proposta per aprovar el pla anual normatiu d’aquest Ajuntament.
25. Proposta per aprovar ratificar la resolució de batlia de 17.01.18 per la qual
s’accepten les condicions i prescripcions incloses a la resolució de la Direcció
General de sostenibilitat de la costa i la mar de 29.12.17, amb caràcter previ a
l’atorgament de la concessió d’ocupació del domini públic marítim terrestre per a
l’execució de les obres de millora paisatgística del front marítim a un tram de
costa de Santa Ponça.
26. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta amb motius del dia
mundial de la lluita contra el VIH/SIDA.
27. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per afegir-se a la
denúncia per delicte ecològic i ocupació del domini públic.
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28. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta per a censurar els
retards en els terminis del PGOU per la manca de transparència, informació i
foment de la participació.
29. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta en defensa del sistema
de pensions.
30. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Oberta sobre Ahed Tamini,
menor palestina empresonada.
31. Moció presentada pel Grup Mixt, Sr. Tarancón Nieto per a l’aplicació d’una
contractació pública estratègica i sostenible.
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CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
32. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents als mesos de
novembre i desembre de 2017.

33. Donar compte del decret de batlia de data 14.12.17 pel qual es resol cessar com
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a setè tinent de batle, delegat de Participació Ciutadana i Joventut, i com a
membre de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament al Sr. Fernando
Alcaraz Omiste.
34. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 33/2017.
35. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 34/2017.
36. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 35/2017.
37. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 36/2017.

38. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 37/2017.
39. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 38/2017.
40. Donar compte del decret de data 29 de novembre de 2017 pel qual es valida la
factura número 7 de l’empresa UTE Amadip-Esment y Savia Proyectos per un
import de 9.867,07 €.
41. Donar compte del decret de data 29 de novembre de 2017 pel qual es valida la
factura número 8 de l’empresa UTE Amadip-Esment y Savia Proyectos per un
import de 12.333,83 €.
42. Donar compte del decret de data 29 de novembre de 2017 pel qual es valida la
factura número 22/17 de l’empresa Club Natación Calvià per un import de
19.726,27 €.
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43. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i la Fundació
Calvià 2004 per a la gestió del projecte Betart 2018

44. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i la Comunitat de
propietaris de l’edifici Aparthotel Melià Magaluf en relació al vial ubicat a
l’avinguda Notari Alemany de Magaluf.
45. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i la Fundació
Universitat-Empresa de les Illes Balears d’investigació i assessorament científic.
46. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i la
Fundació Unicef.
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47. Donar compte del conveni signat entre la Administración General del Estado i
l’Ajuntament de Calvià per a l’establiment de punts d’atenció a emprenedors
integrats a la xarxa CIRCE.
48. Assumptes d’urgència
49. 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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