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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el
proper dijous, 22 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.
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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 22.02.18.
2. Proposta per aprovar agrair al Sr. Jaime Colomar Porcel els serveis prestats a
aquesta Corporació.
3. Proposta per aprovar incloure l’associació anomenada “Club atletisme sporting
Calvià” al Registre municipal d’associacions, assignant-li el número d’inscripció
308.
4. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 5/2018 dictada el
02/01/18 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el
Procediment Ordinari núm. 87/2015 en el recurs contenciós interposat per
Supermercados Picabo S.L.U. contra l'Ajuntament de Calvià.
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5. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 221/2016 dictada el
19/04/16 per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el Procediment Ordinari núm. 352/2014 en el
recurs contenciós interposat per AXA Seguros generales, sociedad anónima
de seguros y reaseguros contra l'Administració General de l’estat, essent part
codemandada l'Ajuntament de Calvià.
6. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència 1912/2017 dictada el
05/12/17 per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem en el
Recurs de Cassació 2518/2016 que va interposar l'entitat AXA en front de
l'anterior sentència.
7. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència 7/18 dictada el 09/01/18 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment
Abreujat núm. 19/2017 en el recurs contenciós interposat per l'entitat mercantil
Aglapir S.L. contra l'Ajuntament de Calvià.
8. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 303/2017 dictada el
29/06/17 per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el Procediment Ordinari núm. 72/2016 en el
recurs contenciós interposat per l'Ajuntament de Calvià contra la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
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9. Proposta per aprovar acatar i complir el decret núm. 85/2017 de data 13/06/17
dictat pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el
Procediment Abreujat 54/2012 promogut a instàncies del Sr. Luis Piñas contra
l’Ajuntament de Calvià.
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10. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 421/2017 de data
13/11/17 dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Ordinari 262/2010 promogut a instàncies de l'entitat mercantil
Recicla Car Balear S.L. contra l'Ajuntament de Calvià.
11. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 280/2017 dictada el
18/10/17 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el
Procediment Ordinari núm. 188/2012 en el recurs contenciós interposat per la
Sra. Clemencia Solivellas contra l'Ajuntament de Calvià.
12. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 478/2017 dictada el
29/12/17 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el
Procediment Abreujat nº 59/2017 en el recurs contenciós interposat per
l'entitat mercantil Lipeba S.L. contra l'Ajuntament de Calvià.
13. Proposta per aprovar ratificar el Decret de designació i compareixènça en el
recurs contenciós administratiu seguit davant la Sala del contenciós
administratiu del TSJIB com a Procediment Ordinari 3/2018 interposat per
Anjoca Baleares S.A. contra acord del Ple municipal pel qual es va aprovar una
norma cautelar per la qual s'acordava suspendre durant un any en els termes
de l'article 50 de la LOUS diferents procediments, llicències, autoritzacions i
comunicacions.
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14. Proposta per aprovar ratificar el Decret de designació i compareixènça en el
recurs contenciós administratiu seguit davant el Jutjat del contenciós
administratiu núm. 2 de Palma com a Procediment Ordinari 1/2018 interposat
pel Sr. Thomas Kreye i l'entitat mercantil Adrian View S.L.U. contra acord del
Ple municipal pel qual es va aprovar una norma cautelar per la qual s'acordava
suspendre durant un any en els termes de l'article 50 de la LOUS diferents
procediments, llicències, autoritzacions i comunicacions.
15. Proposta per aprovar desestimar el recurs de reposició presentat per
l’Associació de promotors immobiliaris de Balears contra l’acord de suspensió
de llicències aprovat per acord plenari de 26.10.17.
16. Proposta per aprovar desestimar el recurs de reposició presentat per
l’Associació de constructors de Balears contra l’acord de suspensió de
llicències aprovat per acord plenari de 26.10.17.
17. Proposta per aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració de 31.05.16, per a la
prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica entre el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
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18. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal
d’autotaxi núm. 126, titularitat del Sr. Carlos Castro Martínez, a favor del seu fill
Sr. Carlos Castro Yebra.
19. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal
d’autotaxi núm. 149, titularitat del Sr. Juan M. Mesa Sierra, a favor del seu fill
Sr. Daniel J. Mesa Bustard.
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20. Proposta per aprovar definitivament el Pla d’emergència en previsió de sequera
del terme municipal de Calvià.
21. Proposta per aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora de la
xarxa de sanejament a sòl urbà.
22. Proposta per aprovar definitivament el Reglament del servei de menjar a
domicili.
23. Proposta per aprovar inicialment els estatuts reguladors del Consell de la
infància de Calvià.
24. Proposta per aprovar acceptar la cessió de titularitat per part del Consell de
Mallorca de la travessa de Calvià Vila, Ma-1016 tram entre el camí de ses
Quarterades i la Ma-1015.
25. Declaració institucional relativa a la millora en la regulació del lloguer de
vehicles de turisme amb conductor (VTC) a l’àmbit municipal de Calvià.
26. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular en relació a la firma de
conveni de col·laboració amb l’Associació cultural es Comte Mal.
27. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per a la creació d’un
programa municipal d’educació ambiental i ecoescola.
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28. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per a l’adhesió de
l’Ajuntament de Calvià a la campanya per un bon finançament per a les Illes
Balears.
29. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta per a instar al govern
de l’Estat Espanyol a mantenir íntegres les funcions dels Jutjats de Pau.
30. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Oberta sobre el Dia
internacional per a l’eliminació de la discriminació racial, contra la xenofobia i el
racisme i per la declaració de Calvià com a ciutat lliure de racisme.
31. Moció presentada pel grup mixt, Sr. Tarancón Nieto, per a l’execució d’un
projecte de drenatge de pluvials per a evitar inundacions a la urbanització ses
Oliveres de Bendinat.
32. Moció presentada per la regidora no adscrita, Sra. Manresa Pérez, per a la
creació de l’Oficina de defensa del turista.
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33. Moció presentada per la regidora no adscrita, Sra. Manresa Pérez, per a
l’adequació de la renta mínima d’inserció als requeriments de la carta social
europea.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
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34. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes de
febrer de 2018.
35. Donar compte del Decret de Batlia de data 23.02.18 pel qual es designen els
membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament.
36. Donar compte del Decret de Batlia de data 23.02.18 pel qual es modifiquen les
delegacions genèriques dels Tinents de Batle.
37. Donar compte del Decret de Batlia de data 23.02.18 pel qual es nomena a la
Sra. Francisca Muñoz Alcaraz regidora delegada especial per a les àrees de
Comerç, Patrimoni i Medi Natural i Urbà.
38. Donar compte del Decret de Batlia de data 23.02.18 pel qual es nomena al Sr.
Marcos Pecos Quintans regidor delegat de zona del Toro.
39. Donar compte de la Modificació de crèdit per decret núm. 39/2017.
40. Donar compte de la Modificació de crèdit per decret núm. 40/2017.
41. Donar compte de la Modificació de crèdit per decret núm. 41/2017.
42. Donar compte de la Modificació de crèdit per decret núm. 01/2018.
43. Donar compte de la Modificació de crèdit per decret núm. 02/2017 OMT.
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44. Donar compte del conveni signat amb l’associació Fons Mallorquí de Solidaritat
i Cooperació pel qual s’estableixen les condicions de la subvenció per
emergència social per a la construcció d’habitatges per a famílies damnificades
pels terratrèmols a Tacanà, Guatemala.
45. Donar compte del conveni signat amb la Fundació Calvià 2004 per a
l’organització de la prova esportiva “Galatzó trail – Mallorca Mountain
Marathon”.
46. Donar compte del conveni signat amb l’Asociación vecinal Santa Ponça per a
la cessió d’ús de local municipal al carrer Riu Sil, 4 de Santa Ponça.
47. Donar compte del conveni signat entre la Fundació Calvià 2004, l’associació
hotelera de Peguera i Cala Fornells i l’Ajuntament per a l’organització del
Gastro Art Peguera 2018.
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48. Donar compte de la pròrroga del conveni signat entre la Fundació Calvià 2004,
l’Asociación de hoteleros de Palmanova – Magaluf i l’Ajuntament per a
l’organització del festival de primavera i el Dia del turista.
49. Assumptes d’urgència.
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50. Precs i preguntes.

Calvià,
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
Marcos Pecos Quintans
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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