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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper
dijous, 30 d’abril a les 12:00 hores a la sala de sessions de la Casa Consistorial.
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

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

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.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació dels l’esborranys de les actes corresponents a la sessió ordinària
de dia 27.02.20 i a la sessió extraordinària i urgent de dia 21.04.20
2. Proposta per aprovar acatar i complir la Interlocutòria dictada el 18/02/2020 per la Sala
del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el
Procediment Ordinari 454/2019 en el recurs contenciós interposat pel Sr. GABRIEL
ANDRÉS PIZÁ GOMILA contra el MINISTERIO DE HACIENDA (GERENCIA
REGIONAL DEL CATASTRO EN ILLES BALEARS) i l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
3. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 58/2020 dictada el 11/02/2020
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Abreujat núm.
53/2019 en el recurs contenciós interposat per la Sra. BRITTA MAMISCH contra
l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
4. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret dictat el 02/03/2020 pel Jutjat del
Contenciós Administratiu núm. 2 en el Procediment Ordinari 127/2019 en el recurs
contenciós interposat per l'entitat mercantil 3.000 RPM S.L. contra l'AJUNTAMENT
DE CALVIÀ.
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5. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 47/2020 dictada el 11/02/2020
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Abreujat núm.
101/2018 en el recurs
contenciós
interposat per la Sra. MARÍA EUGENIA
BELLINFANTE TORRES contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
6. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 59/2020 dictada el 11/02/2020
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Abreujat núm.
55/2019 en el recurs contenciós interposat pel Sr. BARTOLOMÉ POMAR AGUILÓ i la
Sra. JUANA FORTEZA VALLS contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
7. Proposta per aprovar acatar i complir la Interlocutòria núm. 26/2020 dictada el
17/02/2020 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment
Abreujat 70/2019 en el recurs contenciós interposat pel Sr. RUBÉN MARÍN DÍEZ
contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
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8. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 340/2019 dictada el
12/12/2019 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment
Abreujat núm. 122/2018 en el recurs contenciós interposat per la Sra. MARÍA
DOLORES RUIZ CUMBRE contra l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ
9. Proposta per aprovar incloure l´Associació anomenada “Associació de concursos de
cans pastors de les Illes Balears” al registre municipal d’associacions assignant-li el
número d’inscripció 325.
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10. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’autotaxi núm.
156 titularitat del Sr. Bartolomé Isern Llabrés a favor del Sr. José María Isern Clemente.
11. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’autotaxi núm.
204 titularitat del Sr. Francisco Pareja Riveras a favor del Sr. José David Gallardo
Pérez.
12. Proposta per aprovar definitivament l’estudi de detall de la unitat d’actuació UA/CB-02Costa den Blanes.
13. Proposta per aprovar atorgar al Sr. Ricardo Benítez Robles compatibilitat per exercir
una segona activitat de caràcter privat.
14. Proposta per aprovar ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 6 de
maig de 2019, en relació a la llicència d’obres expedient 229/2015, i inadmetre a tràmit
la sol·licitud de revisió de la llicència i de la modificació en el transcurs de les obres
aprovats en relació a l’expedient.
15. Proposta per aprovar inicialment l’expedient de Modificació de crèdits per Ple per
Incorporació de romanents núm. 5/2020.
16. Proposta per aprovar inicialment l’expedient de Modificació de crèdit per Ple per
transferència de crèdit núm. 1/2020.
17. Declaració institucional “recerca d’acord social, econòmic i polític per a la lluita contra
els efectes de la pandèmia a Calvià i l’elaboració d’un pla municipal d’actuació pèr a la
recuperació social, econòmica i medi ambiental.

CAL6D40E005S5734EN5134D3D92

18. Declaració institucional per impulsar una reactivació de l’economia local a través de
programes de despesa de les corporacions locals amb la finalitat de garantir els drets
dels ciutadans, pal·liar la futura crisi econòmica i lluitar contra la difusió del Covid-19
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
19. Donar compte del decrets i resolucions de Batlia corresponents als mesos de febrer i
març.
20. Donar compte de l’escrit presentat pel grup municipal del Partit Popular designant els
membres de la Comissió tècnica de denominació i retolació de carrers de Calvià.
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21. Donar compte de l’escrit presentat pel grup municipal Ciudadanos Partido de la
ciudadanía Calvià designant els membres de la Comissió tècnica de denominació i
retolació de carrers de Calvià.
22. Donar compte de l’escrit presentat pel grup municipal Podemos Més per Calvià
designant els membres de la Comissió tècnica de denominació i retolació de carrers de
Calvià.
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23. Donar compte de l’escrit presentat pel grup municipal Podemos Més per Calvià
designant els membres de la Taula tècnica per a la millora de l’accessibilitat universal.
24. Donar compte de l’escrit presentat pel grup municipal VOX Calvià designant els
membres de la Comissió tècnica de denominació i retolació de carrers de Calvià.
25. Donar compte de la modificació de crèdit per incorporació de romanents 2/20.
26. Donar compte de la modificació de crèdit per incorporació de romanents 3/20.
27. Donar compte del decret de data 11 de febrer de 2020 pel qual es valida la factura
núm. 4-2019 de l’associació de propietaris de Cans Pastor de les Illes Balears per un
import de 1.500 euros.
28. Donar compte del decret de data 11 de febrer de 2020 pel qual es validen diverses
factures de Melchor Mascaró SAU per un import total de 198.117,14 euros.
29. Donar compte del decret de data 13 de febrer de 2020 pel qual es valida la factura
núm. 1924910 de Guillermo Durán SA per un import de 2.261,27 euros.
30. Donar compte del decret de data 18 de febrer de 2020 pel qual es valida la factura
núm. 60-L.998-011043 de Telefónica de España SA per un import de 6.399,38 euros.
31. Donar compte del decret de data 18 de febrer de 2020 pel qual es valida la factura
núm. 12 de l’associació d’Asesoria técnica y proyectos siglo XXI SL. per un import de
1.815 euros.
32. Donar compte del decret de data 14 de febrer de 2020 pel qual es valida la factura
núm. 4002746112 de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos per un import de
13.102,79 euros.
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33. Donar compte del decret de data 24 de febrer de 2020 pel qual es validen diverses
factures de Northgate España Renting Flexible SA per un import de 1.804,46 euros.
34. Donar compte del decret de data 24 de febrer de 2020 pel qual es validen diverses
factures de Vodafone España SAU per un import de 24.078,88 euros.
35. Donar compte del decret de data 2 de març de 2020 pel qual es valida la factura núm.
2-2020 de José Nicalou Parra per un import de 1.863,4 euros.
36. Donar compte de la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i
l’associació AMADIP ESMENT Fundació per a la realització d’accions de formació i
ocupació a la finca Galatzó per a persones amb discapacitat intel·lectual.
37. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i Valentín
Gestión SL. per a les reserves turístiques de les instal·lacions esportives del terme
municipal de Calvià.
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38. Donar compte del conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Calvià amb l’associació
Sonrisa Médica dins el marc de la celebració de l’esdeveniment nadalenc “Neula Parc”.
39. Donar compte del conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Calvià amb l’associació
Asperger de Balears dins el marc de la celebració de l’esdeveniment nadalenc “Neula
Parc”.
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40. Donar compte del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament
de Calvià per dur a terme actuacions d’inversió i per sufragar honoraris de redacció de
projectes i de direcció d’obres.
41. Donar compte de la pròrroga del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calvià i
l’asociación vecinal Santa Ponça per a la cessió d’ús de local municipal al carrer Riu
Sil, 4 de Santa Ponça.
42. Donar compte de la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i
l’associació Protemar Aventure per a la realització de regulació d’usos i manteniment
de l’embarcació municipal per a la realització i col·laboració en les citades campanyes
mediambientals.
43. Donar compte de la pròrroga del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calvià i
l’associació Es Capdellà en festes per a la cessió d’ús de local municipal del carrer
Major, 17 des Capdellà.
44. Donar compte de la pròrroga del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calvià i
l’associació de Amas de casa y voluntariado de Son Ferrer per a la cessió d’ús de local
municipal del carrer Condor, s/n de Son Ferrer.
45. Donar compte de la pròrroga del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calvià i l’Obra
Cultural Balear per a continuar la rehabilitació d’un solar municipal a Ses Quarterades.
46. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calvià i Fibwi, en relació a l’ús
de xarxes de telecomunicacions propietat de l’Ajuntament.
47. Assumptes d’urgència.
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48. Precs i preguntes.

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

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
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Sr. Secretari accidental
Sr. Interventor accidental
Tauler d’anuncis
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Sra. Francisca Muñoz Alcaraz
Sra. Mª Luisa Jiménez Servera
Sra. Rosa Mª García Perelló
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