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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper
dijous, 25 de juny a les 09:40 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 març, pel qual es declara l’estat
d’Alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
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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 de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de dia
28.05.20.
2. Proposta per aprovar procedir a incloure l'Associació anomenada “Associació cancer
support Mallorca” al registre Municipal d'Associacions, assignant-li el número
d’inscripció 326.
3. Proposta per aprovar procedir a incloure l'Associació anomenada “Club de regatas port
adriano” al registre Municipal d'Associacions, assignant-li el número d’inscripció 327.
4. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 189/20 de data 29/04/20
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 al Procediment Abreujat 500/2018 al
recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. José Mª Ramírez Benítez contra
l'Ajuntament de Calvià.
5. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 205/20 de data 15/05/20
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 al Procediment Abreujat 521/2018 al
recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. Salvador Rodríguez Alfaro contra
l'Ajuntament de Calvià.
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6. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 201/20 de data 7/05/20 dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 al Procediment Abreujat 497/2018 al recurs
contenciós administratiu interposat per l'entitat Sop Invers Soporte SL contra
l'Ajuntament de Calvià.
7. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 187/20 de data 7/05/20 dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 al Procediment Abreujat 155/2018 al recurs
contenciós administratiu interposat per l'entitat Lolimar 2012 SL contra l'Ajuntament de
Calvià.
8. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 149/20 de data 15/04/20
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 al Procediment Abreujat 34/2019 al
recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. Eduardo Segura Serrano contra
l'Ajuntament de Calvià essent codemandat l'entitat Enedesa
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9. Proposta per aprovar la transmissió de la llicència municipal d’auto-taxi número 123,
titularitat del Sr. Guillermo Femenías Oliver a favor de la seva filla Sra. Laura Femenías
Moncadas.
10. Proposta per aprovar la Modificació de crèdit per Ple número 2/2020.
11. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per a la reubicació de les noves
antenes de telefonia mòbil en el Toro i en Portals i l’execució del projecte d’aigües
terciàries.
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12. Moció presentada pel grup municipal VOX Calviá en relació a la recollida selectiva de
Calvià Vila.
13. Moció presentada pel grup municipal VOX Calviá en relació al compliment de la llei de
banderes.
14. Moció presentada pel grup municipal Podemos Més per Calvià en relació als paradisos
fiscals derivades de la crisi de la Covid-19.

CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
15. Donar compte del decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes de maig.
16. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 5/20.
17. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 6/20.
18. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 7/20.
19. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 8/20.
20. Donar compte del decret de data 28 de maig de 2020 pel qual es validen diverses
factures de Melchor Mascaró SAU per import total de 99.058,57 euros.
21. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i ASPANOB per a la
consecució dels fins de l’associació.
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22. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i ASDICA per a la cessió
d’ús d’un local de titularitat municipal al carrer Paradís, 18 de Son Ferrer per a
col·laborar amb els fins de l’entitat.
23. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i l’Institut d’Estudis
Baleàrics per organitzar un curs de llengua catalana en la convocatòria de febrer –
maig de 2020.
24. Donar compte del conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Calvià i la
fundació NEMO per a col·laborar en el programa anual de l’entitat.
25. Donar compte de la pròrroga del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i
l’Associació Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació pel qual s’estableixen les
condicions de la subvenció atorgada per contribuir amb els objectius del Fons per a
l’any 2020.
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26. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i l’entitat Deogracias
Candel S.A. en relació a l’estació d’inspecció tècnica de vehicles (ITV) de Calvià.
27. Donar compte de l’acta d’ocupació d’una porció de 5.600 m2 de la finca registral núm.
615 propietat de l’entitat Deogracias Candel S.A. per destinar-la a la construcció de la
futura estació d’inspecció tècnica de vehicles (ITV) de Calvià.
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28. Donar compte del conveni de col·laboració entre el departament de desenvolupament
social, infància i persones majors de l’Ajuntament de Calvià i la Fundació RANA per a
col·laborar amb la prevenció de l’abús sexual infantil.
29. Donar compte del Pla de recuperació social, econòmica i medioambiental de Calvià.
30. Assumptes d’urgència.
31. Precs i preguntes.
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. 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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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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