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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 juliol a les 16:00 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 març, 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, 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
25.06.20.
1. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 46/20 de data 30/12/19 dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 al Procediment Ordinari 110/2016 al recurs
contenciós administratiu interposat per la mercantil ASCH Infraestructuras y servicios
SA. (Abans EOC de Obras y Servicios SA.) contra l'Ajuntament de Calvià.
2. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 208/18 de data 12/06/18
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 al Procediment Ordinari 139/2016 al
recurs contenciós administratiu interposat per la mercantil UTE de Peguera contra
l'Ajuntament de Calvià.
3. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 9/20 dictada el 15/01/20 per la
Sala del Contenciós Administratiu del TSJIB en el Rotlle d'Apel·lació núm. 100/19
dimanant del recurs interposat per l'Ajuntament de Calvià com a part apel·lant i la
mercantil ASCH Infraestructuras y servicios SA. (Abans UTE de Peguera) com a part
apel·lada enfront de l'anterior sentència.4. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 63/20 de data 7/02/20 dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 al Procediment Ordinari 107/2017 al recurs
contenciós administratiu interposat per l'entitat Alex Lounge Terraza Ocio SLU contra
l'Ajuntament de Calvià.
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5. Proposta per aprovar la creació d’una Mesa de prevenció, intervenció i coordinació de
l’atenció a víctimes de violència masclista a Calvià.
6. Proposta per aprovar les festes locals del municipi per a l’any 2021.
7. Proposta per aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d’Habitants amb
referència a l’1 de gener de 2020.
8. Proposta per aprovar estimar les al·legacions presentades en relació al canvi de
denominació del carrer can Marçal, i aprovar provisionalment posar el nom Maria
Salvadora Senchermes i Maria Calabuig Tomás, als carrers que es relacionen.
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9. Proposta per aprovar provisionalment la nomenclatura de Plaça Punta Nadala i Plaça
Canaima, ambdues a Palmanova.
10. Proposta per aprovar provisionalment la nomenclatura de Camí des Molí de’n Banya
11. Proposta per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de protecció
del medi ambient contra la contaminació per renous i vibracions.
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12. Proposta per aprovar ratificar la Resolució de data 13 de juliol de 2020, per la qual es
suspèn la tramitació de l’expedient de partió parcial de la Finca Galatzó entre les fites
M3 i M4, per un termini de tres mesos.
13. Proposta per aprovar suspendre la vigència de l’ordenança municipal reguladora de la
taxa per parades, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús
públic i indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, en el punt que fa
referència a la detracció del 50 per cent de l’import corrresponent a la taxa liquidable en
concepte d’ocupació de domini públic per a l’exercici d’activitats itinerants.
14. Proposta per aprovar suspendre la vigència de l’ordenança municipal reguladora de la
taxa per parades, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús
públic i indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, en el punt que fa
referència a la detracció del 20 per cent dels imports liquidables per a l’exercici de
l’activitat a parades de venda a tots el mercats realitzats al municipi.
15. Proposta per aprovar una bonificació de les quotes abonades per les cessions dels
bucs d'assaig de l'edifici Es Generador.
16. Proposta per aprovar inicialment la Modificació de crèdits per Ple número 7/2020.
17. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular contra el tancament
d’establiments de restauració i oci als carrers Punta Balena, General García Ruiz i
Federico García Lorca de Magaluf.
18. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per rebutjar la confiscació per
part de l’Estat del superàvit municipal del nostre Ajuntament.
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19. Moció presentada pel grup municipal Podemos Més per Calvià per rebutjar la proposta
de l’Estat sobre l’ús del romanent i l’autorització a disposar-ne, per part del Consistori
Calvianer.
20. Moció presentada pel grup municipal VOX Calviá en relació a la recollida selectiva als
disseminats de Calvià i es Capdellà.
21. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía relativa a
les sancions econòmiques generades per infraccions a les mesures de seguretat i
prevenció de la Covid-19.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
22. Donar compte del decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes de juny.
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23. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació del
Batle i del Plenari durant el mes de juny.
24. Donar compte del comptes anuals corresponents a l’exercici 2019 de la Fundació
Calvià 2004.
25. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 9/20.
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26. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 1/20 de l’Imeb.
27. Donar compte del decret de data 15 de juny de 2020 pel qual es validen diverses
factures de Vodafone España, SAU per import total de 22.577,35 euros.
28. Donar compte del decret de data 19 de juny de 2020 pel qual es validen diverses
factures de Melchor Mascaró, SAU per import total de 99.058,57 euros.
29. Donar compte del decret de data 1 de juliol de 2020 pel qual es validen diverses
factures de Finques La Trapa, SL per import total de 5.599,77 euros.
30. Donar compte del conveni entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i l’Ajuntament per dur a terme la posada en comú de recursos econòmics
necessaris per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte
d’autoocupació de les persones físiques autònoms afectes directament per la Covid-19.
31. Donar compte del conveni entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i l’Ajuntament per al
finançament de les prestacions bàsiques dels serveis socials que tenguin per objecte
atendre exclusivament persones especialment vulnerables i finançar projectes i
contractacions laborals necessàries per fer front a les situacions derivades del Covid19.
32. Donar compte del conveni entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament que regirà la
gestió de les subvencions destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les
despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de lleure
d’estiu.
33. Donar compte del conveni entre l’Asociación cultural Somos Magaluf i l’Ajuntament per
a la cessió d’ús de local municipal.

CAL0380506178038306730D3DAM

34. Donar compte del conveni entre l’Asociación de propietarios y vecinos de Portals Nous
y Bendinat i l’Ajuntament per a la cessió d’ús de local municipal.
35. Donar compte del conveni entre l’Asociación de vecinos, propietarios y simpatizantes
de la urbanización El Toro i l’Ajuntament per a la cessió d’ús de local municipal.
36. Donar compte del conveni entre la Fundació Deixalles i l’Ajuntament per a la cessió
d’ús de local municipal.
37. Donar compte del conveni entre l’Associació veïnats i amics de Palmanova i
l’Ajuntament per a la cessió d’ús de local municipal.
38. Donar compte del conveni entre l’Associació cultural Comte Mal i l’Ajuntament per a la
cessió d’ús de l’espai municipal Recinte firal el Molino i Sala Palmanova.
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39. Donar compte de l’adaptació del conveni entre l’Associació de veïns de Peguera i
l’Ajuntament per a la cessió d’usdefruit del Casal de Peguera a la Llei 40/2015, de
règim jurídic del sector públic.
40. Donar compte del conveni entre l’Associació d’hotelers de Peguera-Cala Fornells i
l’Ajuntament per a la cessió d’ús del Casal de Peguera per a la realització dels actes
derivats del programa Calvià: L’hivern europeu.
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41. Donar compte del conveni entre la Universitat de les Illes Balears, la Fundació
Universitat-Empresa de les Illes Balears i l’Ajuntament per col·laborar amb el projecte
Biodibal.
42. Donar compte del conveni entre Pau Albertí Sports, SL i l’Ajuntament per a
l’organització del Campus Vicente del Bosque.
43. Donar compte del conveni entre el Toro Rugby Club i l’Ajuntament per atorgar una
subvenció per proporcionar a quatre joves una activitat de temps lliure i esportiva.
44. Donar compte del conveni entre Telxius Torres España SLU i l’Ajuntament per a la
instal·lació d’antenes de telefonia al Toro.
45. Donar compte del conveni entre Telxius Torres España SLU i l’Ajuntament per a la
instal·lació d’antenes de telefonia a Portals Nous.
46. Assumptes d’urgència.
47. Precs i preguntes.
48. Precs i preguntes de la ciutadania (art. 96 del ROM). Intervenció del Sr. García
Rodríguez en relació a la reubicació de l’antena instal·lada en El Toro.
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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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