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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper
dijous, 31 d’octubre 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.
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.
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ORDRE DEL DIA.
1. Lectura i aprovació dels esborranys de les actes corresponents a la sessió ordinària de
dia 26 de setembre de 2019 i a la sessió extraordinaria de dia 21 d’octubre de 2019
2. Proposta per aprovar agrair i reconèixer a la Sra. Gabriela Quetglas Massot els serveis
prestats a l’Institut Municipal d’Educació i Biblioteques de Calvià.
3. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Pablo Juan Guardiola els serveis
prestats a aquesta Corporació.
4. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Juan Manuel Moreno Morente els serveis
prestats a aquesta Corporació.
5. Proposta per acatar i complir la Sentència núm. 111/2019 dictada el 02/05/2019 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Ordinari
72/2019 ( abans Procediment Abreujat núm. 407/2017) en el recurs contenciós
interposat per la entitat mercantil LOLIMAR 2012 S.L. contra l'AJUNTAMENT DE
CALVIÀ.
6. Proposta per acatar i complir la Sentència núm. 222/2019 dictada el 02/09/2019 pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment Abreujat núm.
137/2018 en el recurs contenciós interposat per l'entitat mercantil THE ROYAL LYON
INCA S.L.
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7. Proposta per acatar i complir el Decret núm. 261/2018 dictat el 13/11/2018 pel Jutjat del
Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Ordinari núm. 119/2017
en el recurs contenciós interposat per l'entitat mercantil CLUB NÁUTICO SANTA
PONSA contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
8. Proposta per aprovar incloure l’Associació anomenada “Penya Mallorquinista de Calvià”
al registre municipal d’associacions, assignant-li el número d’inscripció 321.
9. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’auto-taxi
número 094, titularitat del Sr. José Cañada Ávila a favor de la Sra. Plácida Cañada
Ávila.
10. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’auto-taxi
número 088, titularitat del Sr. Rafael Bisquerra de Arriba a favor del Sr. Rafael Ávila
Zamora.
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11. Proposta per aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d’habitants amb
referència a l’1 de gener de 2019.
12. Proposta per aprovar iniciar el procediment de recuperació d’ofici d’una parcel·la de
domini públic municipal a Costa de la Calma ocupada indegudament per part del titular
del solar ubicat en el carrer Santa Ponça, 5 de Costa de la Calma.
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13. Proposta per aprovar les condicions i prescripcions per a una concessió d’ocupació de
quinze metres quadrats de domini públic marítim-terrestre destinada a la construcció
d’un talús i sendera a Portals Nous.
14. Proposta per aprovar la suspensió de la tramitació del procediment administratiu de
partió parcial de la Finca Galatzó, entre les fites M3 i M4, per un termini de tres mesos.
15. Proposta per aprovar nomenar representants de l’Ajuntament en el Consell Escolar
Municipal.
16. Proposta per aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora d’horaris de
tancament d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives.
17. Proposta per aprovar inicialment la separació de l’Ajuntament de Calvià del Consorci de
tecnologies de la informació i de les comunicacions de Mallorca (TIC Mallorca).
18. Proposta per aprovar assignar a la Sra. Carolina Esteban Torres la retribució per
l’execució del seu càrrec de regidora de l’Ajuntament de Calvià.
19. Proposta per aprovar assignar a la Sra. Esperanza Catalá Ribó la retribució per
l’execució del seu càrrec com a regidora i portaveu del grup municipal VOX-Calviá.
20. Proposta per aprovar nomenar a les regidores del grup municipal VOX-Calvià membres
del Consell Rector de l’IMEB
21. Proposta per aprovar nomenar a les regidores del grup municipal VOX-Calvià membres
del Consell Rector de l’Oficina Municipal de Tributs de Calvià.
22. Proposta per aprovar nomenar a les regidores del grup municipal VOX-Calvià membres
del Consell Rector de l’òrgan desconcentrat “Sa Societat”.
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23. Proposta per aprovar assignar una dotació econòmica als grups polítics.
24. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de suport i reconeixement de la
tasca que realitzen les forces de seguretat de l’Estat a Catalunya
25. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular referent a les necessitats de les
persones malaltes de Crohn i Colitis Ulcerosa.
26. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per a la construcció d’un pas de
vianants-ciclista que uneixi els nuclis de Peguera i Camp de Mar.
27. Moció presentada pel grup municipal VOX- Calviá per convertir a Calvià en municipi
cardioprotegit.
28. Moció presentada pel grup municipal VOX- Calviá per rebutjar la concessió d’una
subvenció atorgada pel Govern de les Illes Balears al festival de música urbana i
reivindicativa.
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29. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía relativa al
seguiment i transparència dels acords plenaris aprovats.
30. Moció presentada pel grup municipal Podemos-Més per Calvià pel reconeixement de la
tasca docent i suport a la Comunitat educativa.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
31. Donar compte del decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes de setembre.
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32. Donar compte de l’escrit presentat pel grup municipal VOX-Calviá comunicant titular i
suplement de les diferents comissions i organismes.
33. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 17/19.
34. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 18/19.
35. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 19/19.
36. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 20/19.
37. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 21/19.
38. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 22/19.
39. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 2/19 (IMEB).
40. Donar compte del conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Calvià i la
asociación hotelera Bahía de Santa Ponça per atendre situacions d’emergència social
on es requereix allotjament immediat i provisional.
41. Donar compte de l’acord signat entre l’IFOC i la Delegació a España de la Fundació
British Council.
42. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i Enseñanza y Futuro sl.
per a la cessió d’espai en el Centre Empresarial de Calvià amb el número 8.
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43. Donar compte del conveni signat entre l’ajuntament de Calvià i la Fundació Deixalles
pel qual es cedeix gratuïtament l’ús del solar ubicat en el carrer Canàries, 28 de Son
Bugadelles.
44. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i la Asociación Síndrome
de Down de Baleares (ASNIMO) per a la cessió d’ús d’un local titularitat municipal
ubicat al carrer Ocell del Paradís, 18 de Son Ferrer.
45. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià, la Fundació Calvià 2004
i l’associació hotelera de Palmanova Magaluf per a l’organització de la Diada Swing i
Circ 2019.
46. Donar compte del conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Calvià i el
Consell de Mallorca per dur a terme actuacions de protecció contra la contaminació
atmosfèrica al municipi i l’adquisició de vehicles 100% elèctrics.
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47. Donar compte del conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Calvià i l’entitat
“Sonrisa Médica” per a l’organització de l’esdeveniment “Dia de nassos”.
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48. Assumptes d’urgència.
49. Precs i preguntes.
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Calvià,
El Batle
Alfonso Rodríguez Badal
Sr. Pedro Juan Porcel Moner
Sr. Miguel Cañellas Vich
Sr. Antonio Alarcón Alarcón
Sra. Margarita Plomer Fornés
Sr. Rafel Sedano Porcel
Sra. Esperanza Catalá Ribó
Sra. Carolina Esteban Torres
Sra. Gaël Aline Thyus Vieville
Sra. María de la Consolación Fernández Manley
Sr. Secretari accidental
Sr. Interventor accidental
Tauler d’anuncis
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Destinataris:
Sr. Alfonso Luís Rodríguez Badal
Sra. Natividad Francés Gárate
Sr. Marcos Pecos Quintans
Sra. Eva María Serra Félix
Sr. Juan Recasens Oliver
Sra. Olga Granados Expósito
Sr. Marc López Expósito
Sra. Mª del Carmen Rojano Pérez
Sr. Alfonso Molina Jiménez
Sra. Francisca Muñoz Alcaraz
Sra. Mª Luisa Jiménez Servera
Sra. Rosa Mª García Perelló
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