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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 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 dels esborranys de les actes corresponents a la sessió ordinària de
dia 28.11.19 i a la sessió extraordinària de dia 18.12.19.
2. Proposta per aprovar agrair i reconèixer a la Sra. María del Carmen Puig Rodríguez els
serveis prestats a aquesta Corporació.
3. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Joan Salom Mir els serveis prestats a
aquesta Corporació.
4. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Juan Bosco Massanet Dezcallar els
serveis prestats a aquesta Corporació.
5. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Juan José García Sánchez els serveis
prestats a aquesta Corporació.
6. Proposta per aprovar agrair i reconèixer a la Sra. Francisca Cuencas Belmont els
serveis prestats a aquesta Corporació.
7. Proposta per aprovar agrair i reconèixer a la Sra. María Dolores Nchaso Sota els
serveis prestats a aquesta Corporació.
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8. Proposta per acatar i complir la Sentència núm. 189/2019 dictada el 22/07/2019 pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Ordinari 113/2017
en el recurs
contenciós
interposat per l'entitat MONTEVIDI S.L.U. contra
l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
9. Proposta per acatar i complir la Sentència núm. 378/2019 dictada l'11/12/2019 pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment Abreujat núm.
286/2018 en el recurs contenciós interposat per l'entitat RESTAURANTE MAGALLUF
95 S.L. contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
10. Proposta per acatar i complir la Sentència núm. 390/2019 dictada l'11/12/2019 pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Abreujat núm.
263/2018 en el recurs contenciós interposat per l'entitat RESTAURANTE MAGALLUF
95 S.L. contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
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11. Proposta per acatar i complir la Sentència núm. 327/2019 dictada el 28/10/2019 pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Ordinari núm.
131/2017 en el recurs contenciós interposat per l'entitat T GOLF & COUNTRY CLUB
PONIENT S.A. contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
12. Proposta per acatar i complir la Sentència núm. 105/2018 dictada el 06/04/2018 pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Ordinari núm.
59/2015 en el recurs contenciós interposat per l'entitat BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
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13. Proposta per acatar i complir la Sentència núm. 368/2019 dictada el 05/12/2019 per la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el rotlle d'apel·lació 254/2018 seguit en virtut del recurs d'apel·lació interposat per
l'entitat BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. en front de l'anterior sentència.
14. Proposta per acatar i complir la Sentència núm. 164/2019 dictada el 21/06/2019 pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Abreujat nº
325/2018 en el recurs contenciós interposat per MICHAEL CRISTINA MAU contra
l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
15. Proposta per acatar i complir el Decret núm. 288/2019 dictat el 11/12/2019 pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Abreujat nº 330/2019 en
el recurs contenciós interposat per l'entitat OFFICE Y COMBINADOS S.L. contra
l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
16. Proposta per acatar i complir la Sentència núm. 209/2019 dictada el 15/05/2019 pel
Jutjat Social núm. 1 de Palma en el Procediment Conflicte Col.lectiu núm. 946/2019
derivat de la demanda interposada per la SRA. LORETO SIERRA DELGADO contra
l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ, sent codemandades les entitats EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS S.A. i ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL.
17. Proposta per aprovar incloure l’Associació anomenada “Asociación Kárate Kyokushin
Mallorca” al registre municipal d’associacions, assignant-li el número d´inscripció 322.
18. Proposta per aprovar incloure l´Associació anomenada “Associació Europea de Costa d
´en Blanes” al registre municipal d’associacions, assignant-li el número d’inscripció 323.
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19. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’auto-taxi
número 188, titularitat del Sr. Salvador Calderón Portillo a favor de la Sra. Susana
Calderón Martínez.
20. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d´auto-taxi
número 214, titularitat del Sr. Francisco López Jumilla a favor de la Sra. Marta López
Gómez.
21. Proposta per aprovar les condicions i prescripcions per a una concessió d´ocupació de
sis-cents un metres quadrats de domini públic marítim – terrestre destinada a l
´adequació del Passeig Marítim en Cala Portals Nous.
22. Proposta per a la designació de un nou membre del Consell Rector de l´Organisme
Autònom Local denominat Oficina Municipal de Tributs de Calvià.
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23. Proposta per aprovar el model de conveni a signar entre l’Ajuntament de Calvià i el
Consell de Mallorca per a la justificació de les despeses de les obres de la millora de
l’eficiència energètica en l’enllumenat públic del terme municipal de Calvià, incloses en
la convocatòria 2019-2020.
24. Proposta per aprovar el pla anual de contractació corresponent a l’exercici 2020.
25. Proposta per aprovar el pla anual normatiu municipal corresponent a l’exercici 2020.
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26. Moció conjunta presentada pel grup Socialista i Podemos Més per Calvià en relació a
l’educació i la llibertat d’ensenyament.
27. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular en relació als retalls en
educació.
28. Moció presentada pel grup municipal VOX Calvià relativa a la instal·lació de sales de
lactància i canviadors en espais municipals.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
29. Donar compte del decrets i resolucions de Batlia corresponents als mesos de
novembre i desembre.
30. Donar compte de l’escrit presentat pel grup municipal Partit Popular per a la designació
de regidors per formar part del Foro de Turismo de Calvià.
31. Donar compte de l´escrit presentat pel grup municipal Partit Popular per a la designació
de regidors per formar part de la “Comissió de seguiment del Pla director de la finca
Galatzó, dels usos i de la seva gestió”.
32. Donar compte de l´escrit presentat pel grup municipal Partit Popular per a la designació
de regidors per formar part de la Comissió de seguiment del compliment dels acords
plenaris aprovats.
33. Donar compte de l’escrit presentat pel grup municipal Socialista per a la designació de
regidors per formar part del Foro de Turismo de Calvià.
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34. Donar compte de l´escrit presentat pel grup municipal Socialista per a la designació de
regidors per formar part de la Comissió de seguiment del compliment dels acords
plenaris.
35. Donar compte de l´escrit presentat pel grup municipal Socialista per a la designació de
regidors per formar part de la “Comissió de seguiment del Pla director de la finca
Galatzó”.
36. Donar compte de l’escrit presentat pel grup municipal Ciudadanos – Partido de la
Ciudadanía de Calvià per a la designació de regidors per formar part del Foro de
Turismo de Calvià.
37. Donar compte de l´escrit presentat pel grup municipal Ciudadanos – Partido de la
Ciudadanía de Calvià per a la designació de regidors per formar part de la “Comissió
de seguiment del Pla director de la finca Galatzó i de la seva gestió”.
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38. Donar compte de l´escrit presentat pel grup municipal Ciudadanos – Partido de la
Ciudadanía de Calvià per a la designació de regidors per formar part de la Comissió de
Seguiment del Compliment de Mocions Aprovades en Ple.
39. Donar compte de l´escrit presentat pel grup municipal Podemos Més per a la
designació de regidors per formar part de la Comissió de Seguiment del Compliment
dels Acords Plenaris.
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40. Donar compte de l´escrit presentat pel grup municipal Vox per a la designació de
regidors per formar part de la Comissió de Seguiment del Compliment dels Acords
Plenaris.
41. Donar compte de l´escrit presentat pel grup municipal Vox per a la designació de
regidors per formar part del Fòrum de Turisme, de la Comissió de Seguiment del Pla
Director de la Finca de Es Galatzó i de la Comissió Especial de Comptes.
42. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 31/19.
43. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 32/19.
44. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 33/19.
45. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 34/19.
46. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 35/19.
47. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 36/19.
48. Donar compte del decret de data 30.12.19 pel qual es validen diverses factures de l
´empresa Vodafone España, SAU, per un import de 25.977,00 euros.
49. Donar compte del decret de data 03.12.19 pel qual es valida la factura número
4002696140 de l´empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA, per un import de
17.581,55 euros.
50. Donar compte del decret de data 03.12.19 pel qual es valida la factura número
1000018 de l´empresa Club Ciclista La Vileta, per un import de 1.500 euros.
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51. Donar compte del decret de data 03.12.19 pel qual es valida la factura número 63 de l
´empresa Reines Carrera Pedro, per un import de 822,80 euros.
52. Donar compte del decret de data 03.12.19 pel qual es valida la factura número 62 de l
´empresa Reines Carrera Pedro, per un import de 905,08 euros.
53. Donar compte del decret de data 03.12.19 pel qual es valida la factura número 61 de l
´empresa Reines Carrera Pedro, per un import de 781,66 euros.
54. Donar compte del decret de data 15.11.19 pel qual es valida la factura número 00096
de l´empresa Publicom Marketing 2.000 SL, per un import de 10.285 euros.
55. Donar compte del decret de data 17.12.19 pel qual es valida la factura número 47/19
de l´empresa Servei d´Informació Territorial de les Illes Balears, per un import de
2.577,30 euros.
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56. Donar compte del decret de data 17.12.19 pel qual es validen les factures números
4/19 i 6/19 de l´empresa Coll Martínez Juan, per un import de 1.207,59 euros i 1.206,13
euros cadascuna.
57. Donar compte del decret de data 17.12.19 pel qual es valida la factura número CL-1019 de l´empresa Setex Aparki SA, per un import de 23.445,66 euros.
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58. Donar compte de l´acta de cesió de documentació per a la qual el Sr. Francesc Sans
Salom cedeix gratuïtament a l´Ajuntament de Calvià el bé de la seva propietat “conjunt
de documentació, majoritàriament comptabilitat i contractes de les Possessions de
Santa Ponça i Sa Porrassa, entre els anys 1840 i 1920” per a la seva ordenació i
catalogació.
59. Donar compte de l´Acta de comunicació de traspàs de la titularitat, gestió i
administració de les obres corresponents al Passeig Calvià entre la rotonda de Cala
Figuera i Peguera integrants del Projecte Prolongació de l´Autovia PM-1 (PalmaPalmanova) fins l´enllanç nord de Peguera.
60. Donar compte del Conveni entre el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials
de les Illes Balears i l´Ajuntament de Calvià pel qual l´Ajuntament aporta l´ús d´un solar
al Consorci per construir un centre de dia i per formar part de la Xarxa Pública d
´Atenció a la Dependència.
61. Donar compte del Conveni entre l´Ajuntament de Calvià i la Fundació ASPAS per
treballar conjuntament per la integració sociolaboral de persones amb discapacitat
auditiva.
62. Donar compte del Conveni entre l ´Ajuntament de Calvià i WEBATT ENERGY S.L. per
a la cessió d´un espai de treball al Centre Empresarial de Calvià.
63. Donar compte del Conveni de colaboració entre l´Ajuntament de Calvià i l´associació
hotelers de Palmanova-Magalluf per a atendre situacions d´emergència social on es
requereix un allotjament immediat i provisional.
64. Donar compte de l´Acord entre l´Ajuntament de Calvià i l´Associació Hotelera de
Peguera y Cala Fornells per a la gestió del programa “Calviá, el invierno europeo” anys
2019-2020.
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65. Donar compte de l´Acord entre l´Ajuntament de Calvià i l´Associació Hotelera Badia de
Santa Ponça per a la gestió del programa “Calviá, el invierno europeo” anys 20192020.
66. Donar compte de l´Acord entre l´Ajuntament de Calvià i les Associacions Hoteleres de
Palmanova-Magalluf, Illetes–Ca´s Català i Portals–Bendinat per a la gestió del
programa “Calviá, el invierno europeo” anys 2019-2020.
67. Donar compte del Conveni de col·laboració entre el Servei de Benestar Social de l
´Ajuntament de Calvià i l´Associació Tercera Joventut de Palmanova.
68. Donar compte de la Pròrroga Conveni subscrit entre l´Ajuntament de Calvià i l
´Associació d´Amics i Veïns de Calvià Vila per a la cessió d´ús de local municipal.
69. Donar compte del Conveni subscrit entre l´Ajuntament de Calvià i Amnistía
Internacional Grup Acció Calvià per a la cessió d´ús de local municipal.
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70. Donar compte del Conveni de col·laboració entre el Servei de Benestar Social de l
´Ajuntament de Calvià i Fundació Nemo per a col·laborar en el programa anual de l
´entitat.
71. Donar compte de la Pròrroga Conveni subscrit entre l´Ajuntament de Calvià i la
Asociación de Vecinos d´Es Puig de Galatzó per a la cessió d´ús de local municipal.
72. Donar compte del Conveni entre l´Ajuntament de Calvià i ROISNAP S.L. per a la cesió
d´un espai de feina en el Centre Empresarial de Calvià amb el número 4.
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73. Donar compte del Conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Calvià i l´Associació
España amb Acnur per a la protecció i assistència bàsica de menors refugiats
veneçolans a Colòmbia.
74. Donar compte del Conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Calvià i l´Associació
Hotelera Peguera – Cala Fornells per a atendre situacions d´emergència social on es
requereixi un allotjament immediat i provisional.
75. Donar compte de l´Acord de pràctiques professionals no laborals entre el Centre de
Formació i l´empresa Ibecon 2003, SL.
76. Donar compte de l´Addenda al Conveni de cooperació horitzontal entre l´Ajuntament de
Calvià i Calvià 2000, SA per executar les obres d´embelliment i remodelació dels
carrers París i Pinzó juntament amb les obres de substitució de xarxes.
77. Assumptes d’urgència.
78. Precs i preguntes.
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Calvià,
El Batle
Alfonso Rodríguez Badal
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

Sr. Pedro Juan Porcel Moner
Sr. Miguel Cañellas Vich
Sr. Antonio Alarcón Alarcón
Sra. Margarita Plomer Fornés
Sr. Rafel Sedano Porcel
Sra. Idoia Ribas Marino
Sra. Esperanza Catalá Ribó
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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