Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el
proper dijous, 28 de gener a les 16’05 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.
Vist i Plau
CASTAÑER
ALEMANY, JOAN

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
extraordinària de dia 23.11.15, sessió ordinària 26.11.15 i sessió extraordinària i
urgent de 26.11.15.
2. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’auto taxi
núm. 059 titularitat del Sr. Bernardo Vera Belmar a favor de la seva esposa i
conductora assalariada Sra. Juana García Briz.
3. Proposta per aprovar modificar l’acord adoptat pel qual es fixa l’hora d’inici de les
sessions plenàries ordinàries.
4. Proposta per aprovar nomenar vicepresident de l’Institut de Formació i Ocupació
de Calvià al Sr. Alfonso Rodríguez Sánchez.
5. Proposta per aprovar crear una comissió d’assessorament per dur a terme la
gestió de l’activitat sociocultural de Sa Societat.
6. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 403/2015 de data
20/10/2015 dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma de
Mallorca en el Procediment Abreujat núm. 201/2014 en el recurs interposat per
Dª. María Irene Marín Cozar.
7. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 385 de data 30/09/2015
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el
Procediment Ordinari 57/2012 en el recurs interposat per D. Francisco Juan
Sanz Salom.
8. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 435 de data 12/11/2015
dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el
Procediment Ordinari 14/2011 en el recurs interposat per l’entitat mercantil Lions
and Tigers Magaluf SL.
9. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret núm. 58 de data 22/10/2015
dictat per la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
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les Illes Balears en el Procediment Ordinari 327/2014 en el recurs interposat per
Promociones Vistarga SL.
10. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 475 de data 07/07/2015
dictada per la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el Procediment Ordinari 266/2014 en el recurs interposat
per Ocibar SA.
11. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 428 de data 17/06/2015
dictada per la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el Procediment Ordinari 264/2014 en el recurs interposat
per l’entitat Asociación de empresarios de salas de fiestas, discotecas y similares
de Baleares.
12. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 459 de data 30/06/2015
dictada per la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el Procediment Ordinari 265/2014 en el recurs interposat
per Puerto Punta Portals SA.
13. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 391 de data 10/06/2015
dictada per la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el Procediment Ordinari 268/2014 en el recurs interposat
per Club Náutico Palma Nova.
14. Moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular en relació a la tarifa de
tractament de fangs.
15. Moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular sol·licitant que la plaça
del carrer Miquel de Líria es denomini Plaça Roberto Pons Trolesse.
16. Moció presentada pel Grup Municipal Sí se puede Calvià sol·licitant la supressió
de l’exempció de l’impost de béns Immobles a l’església catòlica i altres
confessions religioses.
17. Moció d’Esquerra Oberta per a l’elaboració d’un pla contra la pobresa energètica.
18. Moció d’Esquerra Oberta sol·licitant la creació d’un grup de treball per establir les
clàusules socials a inserir a les contractacions externes de l’Ajuntament,
empreses i organismes municipals.
19. Moció d’Esquerra Oberta contra la corrupció i per a la retirada dels honors a les
persones condemnades.
20. Moció d’Esquerra Oberta per a l’eliminació dels parcs aquàtics de les platges del
municipi.
21. Moció d’Esquerra Oberta per aprovar que l’Ajuntament faci una aportació de 100
euros al capital social de la cooperativa Som Energia SCCL, així com realitzar
les gestions necessàries per contractar el subministrament d’electricitat 100 %
renovable.
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22. Moció del Grup Mitx, Sr. Tarancón sol·licitant la instal·lació de circuits
biosaludables per a les persones majors.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
23. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mesos de
novembre i desembre de 2015.
24. Donar compte de la Resolució de batlia de data 16.12.15 per la qual es disposa
l’immediat compliment del resolt a la interlocutòria de data 25/11/2015 dictada
per la Sala del Contenciòs Administratiu del TSJIB a la peça separada de
mesures cautelars en el Procediment Ordinari núm. 64/2015 promogut per
l'entitat Resorts Mallorca Hotels International SL.
25. Donar compte de la Resolució de batlia de data 05.01.16 per la qual es disposa
l’immediat compliment del resolt a la interlocutòria de data 18/12/2015 dictada
per la Sala del Contenciòs Administratiu del TSJIB a la peça separada de
mesures cautelars en els Procediments Ordinaris núm. 63/2015 i 66/2015
promogut per les entitats Ocibar, SA, Puerto Punta Portals, SA, AMLA
Explotaciones Turísticas, SA, Optursa Management, SL, Hoteles Sta. Ponsa, SA
Inexco Castillo Ducal, SA.
26. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 28/2015.
27. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 29/2015.
28. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 30/2015.
29. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 31/2015.
30. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 32/2015.
31. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 33/2015.
32. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 34/2015.
33. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 35/2015.
34. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 37/2015.
35. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 39/2015.
36. Donar compte de la prorroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Calvià i l'Associació de veïns, propietaris i simpatitzants Urbanització El Toro,
per a la cessió d'ús d'un local/instal·lació municipal.
37. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calvià, Ocibar, SA (Port
Adriano) i l'Associació de veïns, propietaris i simpatitzants Urbanització El Toro,
per la cessió de material d'infraestructura municipal.
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38. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i
l'Associació Mallorquina per a persones amb discapacitat intel·lectual (AmadipEsment), per a la cessió d'espais esportius.
39. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’entitat Canyella 2007, SL i
l’Ajuntament de Calvià, per l'organització del mercat nadalenc de Santa Ponça.
40. Donar compte del contracte signat entre Habitat Golf Santa Ponça, SL, Redexis
Gas, SA i l’Ajuntament de Calvià per a determinar el just i preu en relació a la
servitud de pas per a canalització de gas, a la finca amb Ref Cad.:
6449031DD5764N0001HS.
41. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calvià i l'Associació
Balear per al Foment de les Arts Decoratives per a la cessió d’ús d’un espai a
l’edifici l’Auba del Passeis d’Illetes de ses Illetes.
42. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Obra Cultural Balear de Calvià
i l’Ajuntament de Calvià, per a la recuperació i intrerpretació d'un solar municipal
a ses Quarterades.
43. Donar compte del conveni entre els Ajuntaments d’Andratx i Calvià per al reforç
de les plantilles policials per circumstàncies especials o per causes
extraordinàries.
44. Assumptes d’urgència.
45. Precs i preguntes.
Calvià, 25 de gener de 2016.
El Batle
Alfonso Rodríguez Badal

Destinataris:
Alfonso Luís Rodríguez Badal
Natividad Francés Garate
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 Alcaráz
José Manuel Ruiz Rivero
Raquel Sánchez Collados
Mª Cristina Tugores Carbonell
Bartolomé Bonafé Ramis

Enrique Ortega Aguera
Sr. Daniel David Perpiñá Torres
Rosa María García Perelló
Juan Feliu Román
Antonio Alarcón Alarcón
Rafel Sedano Porcel
Alfonso Rodríguez Sánchez
Israel Molina Sarrió
Fernando Alcaráz Omiste
Carlos Tarancón Nieto
José Ignació Gonzalez de la Madrid Rodríguez
Secretari Accidental
Interventor Accidental
Tauler d’anuncis

4
C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià (Illes Balears)
Tel. 971 139 100. a/e: calvia@calvia.com

