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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper
dijous, 24 de setembre a les 11:00 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 per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la
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 dels esborranys de les actes corresponents a la sessió ordinària de
dia 30.07.20 i a la sessió extraordinària i urgent de dia 21.08.20.
2. Proposta per aprovar acatar i complir l’Acte núm. 170/20 de 30/07/2020 dictat pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 al Procediment Ordinari 113/2019 al recurs contenciós
administratiu interposat per Septimus Balear, SL contra l'Ajuntament de Calvià.
3. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 65/2020 de 04/02/20 dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 al Procediment Ordinari 01/2015 al recurs
contenciós administratiu interposat per Grupo Peguera, SL contra l'Ajuntament de
Calvià.
4. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 121/20 de 30/04/20 dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 al Procediment Ordinari 139/2016 al recurs
contenciós administratiu interposat per Asch Infraestructuras y servicios, SA. (abans
Assignia Infraestructuras) contra l'Ajuntament de Calvià.
5. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 279/20 de 15/07/2020 dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 al Procediment Abreujat 497/2018 al recurs
contenciós administratiu interposat per Banco Popular, SA. contra l'Ajuntament de
Calvià.
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6. Proposta per aprovar incloure l’Associació Dimonis de Calvià Vila en el Registre
Municipal d’Associacions, assignant-li el número d’inscripció 328.
7. Proposta per aprovar instar a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació del
Govern de les Illes Balears a que uneixi i ampliï les actuals reserves marines del terme
de Calvià.

8. Proposta per aprovar ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 26 d’agost de
2020 pel qual es va aprovar sol·licitar la inclusió en el pla especial d’ajudes 2020-2021
a les Corporacions locals de Mallorca per a obres d’inversió de competència municipal,
de les obres de “Projecte per a la millora de l’eficiència energètica i de l’accessibilitat en
el terme municipal de Calvià en el marc POS 2020-2021”.
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9. Moció conjunta presentada pels grups municipals del PSOE i Podemos Mes per Calvià
contra l’explotació social sexual de dones i nines.
10. Moció presentada pel grup municipal VOX Calvià per instar al Govern d’Espanya a
establir un destacament permanent de la UME a Mallorca.
11. Moció presentada pel grup municipal VOX Calvià per revocar l’adhesió de l’Ajuntament
a la Federació Espanyola de Municipis i Provincies (Femp).
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12. Moció presentada pel grup municipal Podemos Més per Calvià pel desconfinament dels
drets socials a l’article 135.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
13. Donar compte del decrets i resolucions de Batlia corresponents al mesos de juliol i
agost.
14. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació del
Batle i del Plenari durant el mesos de juliol i agost.
15. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 10/20.
16. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 12/20.
17. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 13/20.
18. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 14/20.
19. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 15/20.
20. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 16/20.
21. Donar compte del decret de data 7 d’agost de 2020 pel qual es validen dues factures
de Vodafone España, SAU per import total de 5.641,12 euros.
22. Donar compte del conveni entre l’Associació de propietaris de Costa de la Calma i
l’Ajuntament per a la cessió d’ús de local municipal.
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23. Donar compte del conveni entre Specsavers Ópticas Santa Ponça i l’Ajuntament per
facilitar ulleres graduades a persones en situació de vulnerabilitat econòmica.
24. Donar compte del conveni entre Projecte Home Balears i l’Ajuntament per col·laborar
en el programa anual de l’entitat.
25. Donar compte del conveni entre Fundación Unicef Comité Español i l’Ajuntament per
garantir la provisió de subministres essencials de nutrició per a nines, nins i dones més
vulnerables de Yemen.
26. Donar compte del conveni entre la Fundació Projecte Jove i l’Ajuntament per
col·laborar en l’aplicació de mesures alternatives a la sanció econòmica per infracció a
l’Ordenança municipal per al foment de la convivència a Calvià.
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27. Donar compte del conveni entre l’Associació de caçadors de cabres amb llaç i
l’Ajuntament per promoure la recuperació de les tradicions i la cultura local en la gestió
sostenible del territori.
28. Donar compte del conveni entre Balear Rescue, SL i l’Ajuntament per a la realització
del mòdul de pràctiques professionals no laborals de l’especialitat formativa de
socorrisme en espais aquàtics naturals.
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29. Donar compte del conveni entre Good Servi, SL i l’Ajuntament per a la realització del
mòdul de pràctiques professionals no laborals de l’especialitat formativa de socorrisme
en espais aquàtics naturals.
30. Donar compte del conveni entre Mariplaya Balear 2005, SL i l’Ajuntament per a la
realització del mòdul de pràctiques professionals no laborables de l’especialitat
formativa de socorrisme en espais aquàtics naturals.
31. Donar compte del conveni entre Simepla, SL i l’Ajuntament per a la realització del
mòdul de pràctiques professionals no laborables de l’especialitat formativa de
socorrisme en espais aquàtics naturals.
32. Donar compte del conveni entre Mallorca Offshore Boats, SL i l’Ajuntament per a la
realització del mòdul de pràctiques professionals no laborables de l’especialitat
formativa de socorrisme en espais aquàtics naturals.
33. Donar compte del conveni entre Secot Balears i l’Ajuntament pel desenvolupament
d’un programa de cooperació empresarial.
34. Donar compte de l’addenda al conveni entre el Sr. Juan Manuel Jiménez Arribas i
l’Ajuntament per a la cessió d’un espai de treball al Centre empresarial de Calvià, amb
número 2.
35. Donar compte del conveni entre la Conselleria d’administracions públiques i
modernització del Govern Balear i l’Ajuntament per a la gestió de la galeria de tir de
l’Ajuntament.
36. Assumptes d’urgència.
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37. 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
Sra. Francisca Muñoz Alcaraz

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