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Us convoc a la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament de Calvià,
que tindrà lloc, dimarts, 21 d’abril a les 12,00 hores hores a la sala de sessions de la
Casa Consistorial.
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L’assistència a la sessió plenària es farà de manera presencial o telemàtica i es
prendran les mesures contemplades al Reial Decret 463/2020 de 14 de mar, pel qual
es declara l’estat d’Alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19
Si a l’hora indicada per a l’inici de la sessió no hi ha el nombre de membres requerit
presencial o a distància, la sessió es farà, en segona convocatòria, dos dies després
de l’assenyalada per a la primera.
L’expedient i antecedents corresponents a l’assumpte inclòs a l’ordre del dia, són a la
Secretaria Municipal a disposició dels membres de la Corporació.
ORDRE DEL DIA
1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria i sessió de
conformitat amb el que disposa l’article 79 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l’article 46.3 de la Llei
reguladora de les bases de règim local..
2. Donar compte del Decret de Batlia de data 17 de març, pel qual es resol
suspendre la celebració de la sessió plenària ordinària prevista per al dia
26.03.20
3. Donar compte del Decret de Batlia de data 30 de març pel qual es declaren els
serveis de caràcter essencial als efectes del previst pel RDL 10/2020 de 29 de
març.
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4. Donar compte de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2019.
5. Proposta per aprovar convalidar la resolució de batlia de 8.04.20 per la qual
s’incorpora el 20% del superàvit pressupostari a despeses en polítiques socials
per l’efecte del COVID-19
6. Proposta per aprovar mantenir la vigència de l’horari establert en l’article 23.3
de l’ordenança municipal de protecció de Medi Ambient contra la contaminació
acústica per renous i vibracions.
7. Proposta per aprovar fixar la instrucció per al cobrament a l’Oficina Municipal
de Tributs dels deutes tributaris de notificació col·lectiva i de caràcter periòdic
anual en l’exercici 2020 dirigida a contribuents amb dificultats econòmiques
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8. Proposta per aprovar modificar el període voluntari de pagaments per a l’any
2020 dels deutes tributaris de notificació col·lectiva i de caràcter periòdic anual.
9. Proposta per aprovar una bonificació del pagament de la quota d’escoletes
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10. Proposta per aprovar la devolució de les taxes abonades per a ocupació de
domini públic amb taules i cadires en establiments públics i la suspensió parcial
de la vigència de la corresponent ordenança fiscal
11. Proposta per aprovar la devolució de taxes abonades per ocupació de domini
públic a parades de mercats municipals
12. Proposta per aprovar suspendre la taxa per estacionament de vehicles de
tracció mecànica en les vies públiques municipals, durant la vigència de les
mesures adoptades per a la declaració de l’estat d’Alarma.
13. Proposta per aprovar la compensació del preu públic als abonats al servei
d’instal·lacions esportives municipals.
14. Proposta per aprovar una compensació de les quotes abonades dels tallers
dels centres culturals de Calvià
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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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