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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper
dijous, 27 de febrer 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
30.01.20.
2. Proposta per aprovar agrair i reconèixer a la Sra. María Antonia Raya Coll els serveis
prestats a l’IMEB
3. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Juan Bezares García els serveis prestats
a aquest Ajuntament.
4. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. José Gomis Frau els serveis prestats a
aquest Ajuntament.
5. Proposta per aprovar agrair i reconèixer a la Sra. María Dolores Nchaso Sota els
serveis prestats a aquest Ajuntament.
6. Proposta per aprovar acatar i complir la Interlocutòria 235/2019 dictada el 05/117/2019
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Abreujat
207/2019 en el recurs contenciós interposat pel Sr. MATEO SERRA ADELINO contra
l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
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7. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 40/2020 dictada el 27/01/2020
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment Abreujat núm.
320/2018 en el recurs contenciós interposat per AMAPOLA DE PLAYA S.L. contra
l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
8. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 352/2019 dictada el
21/11/2019 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment
Abreujat núm. 506/2018 en el recurs contenciós interposat per ESTRELLAS
PRIVATSTIFTUNG contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
9. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret núm. 183/2019 dictat el 29/11/2019 pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment Ordinari nº
119/2017 en el recurs contenciós interposat per 22 VAQUER DE BENINAT S.L.
UNIPERSONAL contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
10. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 48/2019 dictada el 05/03/2019
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Abreujat núm.
384/2018 en el recurs contenciós interposat pel Sr. RAFAEL SERRA MOLINER contra
l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
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11. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 479/2019 dictada el
30/10/2019 per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el Rotlle d'apel·lació 138/2019 seguit en virtut del recurs
interposat per l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ en front de l'anterior sentència.
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12. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 40/2020 dictada el 29/01/2020
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Abreujat núm.
232/2018 en el recurs contenciós interposat per STEREO BAR MAGALLUF SL. contra
l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
13. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 6/2020 dictada el 10/01/2020
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Abreujat núm.
233/2018 (abans Procediment Ordinari 135/2017) en el recurs contenciós interposat
per D. LUIS RICARDO DOMENICI contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ essent part
codemandada el Sr. ALEJANDRO FORTEZA ENSEÑAT.
14. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència nº 40/2019 dictada el 24/01/2019 pel
Jutjat Social núm. 1 de Palma en el Procediment Ordinari nº 216/2018 sobre
acomiadament, interposat per la Sra. IRENE NOMBELA OVALLE contra
l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ, Sra. MARÍA DEL CARMEN MANJON IGLESIAS, i
l’OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DE CALVIÀ.
15. Proposta per aprovar incloure l´Associació anomenada “Club deportivo Fitness Calvià”
al registre municipal d’associacions assignant-li el número d’inscripció 324.
16. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’autotaxi núm.
174 titularitat del Sr. José Rosa Comino a favor del Sr. David Rosa Riveras.
17. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’autotaxi núm.
184 titularitat de la Sra. Mª Antonia Llabrés Ferrer a favor de la Sra. Micaela Gost
Llabrés.
18. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’autotaxi núm.
188 titularitat de la Sra. Susana Calderón Martínez a favor del Sr. Alejandro Pérez
Couchman.
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19. Proposta per aprovar sol·licitar la inclusió del projecte “Reducció del consum energètic
a l’enllumenat públic de Calvià” dins la convocatòria d’ajudes per entitats locals per a
projectes singulars que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc
del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020
20. Proposta per aprovar crear una comissió de treball anomenada “Taula tècnica per a la
millora de l’accesibilitat universal”.
21. Proposta per aprovar la proposta de conveni de delegació de competències municipals
a l’Agència de defensa del territori de Mallorca.
22. Proposta per aprovar l’adhesió del municipi de Calvià com a col·laborador de la
Mallorca Film Comission.
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23. Proposta per aprovar nomenar al Sr. José Francisco Giménez Sánchez com a gestor
energètic municipal.
24. Proposta per aprovar el canvi d’integrants del Consell Rector de Sa Societat.
25. Proposta per aprovar la declaració d’interès local de diferents esdeveniments que
s’organitzaran al llarg de 2020.
26. Proposta per aprovar la Modificació de crèdits per Ple número 1/2020.
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27. Proposta per aprovar la resolució del recurs de reposició que la Sra. Monserrat Oliveras
Ballarín va interposar contra l’acord plenari de data 28.11.19, en relació a l’atorgament
de compatibilitat.
28. Moció conjunta presentada pel grup Socialista i Podemos Més per Calvià amb motiu
del dia 8 de març.
29. Moció conjunta presentada pel grup municipal Socialista i Podemos-Més per Calvià per
rebutjar l’ampliació de l’aeroport de Palma.
30. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de recolzament als agricultors
de les Illes Balears.
31. Moció presentada pel grup municipal Podemos-Més per Calvià de suport a la pagesia
de les Illes Balears.
32. Moció presentada pel grup municipal VOX-Calvià en relació a l’eliminació de la reserva
de places d’aparcament per als metges del Centre de Salut de Son Ferrer.
33. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía relativa a
l’aplicació d’una bonificació del IBI als immobles amb sistemes d’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia que prové del sol.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
34. Donar compte del decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes de gener.
35. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 37/19.
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36. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 38/19.
37. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 01/20.
38. Donar compte de la modificació de crèdit per transferència núm. 3/19 (IMEB).
39. Donar compte de la modificació de crèdit per incorporació de romanents 1/19.
40. Donar compte del decret de data 29 de gener de 2020 pel qual es validen diverses
factures de Vodafone España SAU per un import total de 14.137,06 euros.
41. Donar compte del decret de data 17 de gener de 2020 pel qual es valida la factura
número 000107 de Publicom Marketing 2.000 SL. per un import total de 10.285 euros.
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42. Donar compte del decret de data 17 de gener de 2020 pel qual es valida la factura
número 000107 de Publicom Marketing 2.000 SL. per un import total de 5.142,50
euros.
43. Donar compte del decret de data 27 de gener de 2020 pel qual es valida la factura
número 002126 de Osca Compañía Maquinaria 93, SA. per un import total de 8.520,43
euros.
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44. Donar compte del decret de data 27 de gener de 2020 pel qual es valida la factura
número 4002696140 de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA. per un import total
de 22.752,13 euros.
45. Donar compte de la pròrroga del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calvià i la
asociación deportiva socio-cultural de Costa d’en Blanes per a la cessió d’ús de local
municipal.
46. Donar compte de la pròrroga del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calvià i el club
Arc Tramuntana per a la cessió de l’ús del Frontó de Peguera.
47. Donar compte de l’acta de recepció de les obres d’urbanització de la RES-4 de Santa
Ponça.
48. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i la Fundació
Sos Animal.
49. Donar compte de l’acord de col·laboració entre el centre educatiu CEIP Son Llebre i
l’Ajuntament per al desenvolupament de les pràctiques formatives en centres de treball.
50. Assumptes d’urgència.
51. 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. Carolina Esteban Torres
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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