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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper
dijous, 29 d’octubre a les 9’36 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 24.09.20 i a la sessió extraordinària de dia 05.10.20.
2. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Daniel Bravo Sánchez els serveis
prestats a aquesta Corporació.
3. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Jaime Sastre Cañellas els serveis
prestats a aquesta Corporació.
4. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. José Torres Escamilla els serveis
prestats a aquesta Corporació.
5. Proposta per aprovar agrair i reconèixer a la Sra. María Leena Salonen Klaavu els
serveis prestats a aquesta Corporació.
6. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. José Luis Pons Llull els serveis prestats
a aquesta Corporació.
7. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Juan Salvà Ramón els serveis prestats a
aquesta Corporació.

CAL40A55353800385D1630D3BDG

8. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 302/20 de 16/09/2020 dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 al Procediment Abreujat 419/2019 al recurs
contenciós administratiu interposat pel Sr. Francisco García Ruiz i la Sra. Rocío
Franconetti Porras contra l'Ajuntament de Calvià.
9. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 331/20 de 24/09/2020 dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 al Procediment Abreujat 129/2018 al recurs
contenciós administratiu interposat per Construcciones Martín Cladera, SL contra
l'Ajuntament de Calvià.
10. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 157/20 de 26/05/2020 dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 al Procediment Ordinari 73/2020 al recurs
contenciós administratiu interposat pel Sr. Joan Salom i Mir contra l'Ajuntament de
Calvià.
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11. Proposta per aprovar incloure l’Asociación Balear de Kyudo en el Registre Municipal
d’Associacions, assignant-li el número d’inscripció 329.
12. Proposta per aprovar incloure l’Associació Club Deportivo Discaesports en el Registre
Municipal d’Associacions, assignant-li el número d’inscripció 330.
13. Proposta per aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l’ús dels vehicles de
mobilitat personal (VMP) al municipi de Calvià.
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14. Proposta per aprovar inicialment la nova Ordenança municipal per a la defensa i
conservació del patrimoni verd del municipi de Calvià.
15. Proposta per aprovar inicialment la modificació no substancial de l’ordenança general
de recaptació de tributs i altre ingressos de dret públic locals.
16. Proposta per aprovar inicialment la modificació no substancial de l’ordenança
reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
17. Proposta per aprovar inicialment la modificació dels Estatuts reguladors del Consell i de
la Mesa de la Infància i l’Adolescència de Calvià.
18. Proposta per aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança reguladora dels
horaris de tancament d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives.
19. Proposta per aprovar l’ampliació de la composició de la comissió de seguiment del Pla
Director de la Finca Pública Galatzó.
20. Proposta per aprovar manifestar expressament la conformitat i la voluntat d’adherir-se a
la proposta d’acord de dissolució i extinció del Consorci de tecnologies de la Informació
i de las Comunicacions de Mallorca.
21. Proposta per aprovar autoritzar l’adquisició de l’immoble on està situat el Centre de
Reforç Educatiu de Santa Ponça, a la cantonada de l’avinguda del Golf i el carrer Rei
Sanç, s/n de Santa Ponça.
22. Proposta per aprovar la modificació de crèdit del Pressupost de l’Imeb 1/2020.
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23. Moció presentada pel grup municipal Podemos Més per Calvià pel desconfinament dels
drets socials a l’article 135.
24. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per a la dinamització de les
platges de Calvià durant l’hivern i la dinamització de les places de cada nucli per als
majors.
25. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per aprovar la bonificació
d’imposts a autònoms i Pymes de Calvià.
26. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía relativa a
garantir la independència del poder judicial i de defensa de la Justícia.
27. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía relativa a
l’homologació de les mascaretes transparents.
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CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
28. Donar compte del decrets i resolucions de Batlia corresponents al mesos de juliol,
agost i setembre.
29. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació del
Batle i del Plenari durant el mesos de juliol, agost i setembre.
30. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 10/20.
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31. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 12/20.
32. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 13/20.
33. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 14/20.
34. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 15/20.
35. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 16/20.
36. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 17/20.
37. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 18/20.
38. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 19/20.
39. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 20/20.
40. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 22/20.
41. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 23/20.
42. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 1/20 (IMEB).
43. 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.
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44. Donar compte del decret de data 13 d’octubre de 2020 pel qual es valida factura de
Vodafone España, SAU per un import de 5.644,12 €.
45. 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.
46. Donar compte del conveni entre Specsavers Ópticas Santa Ponça i l’Ajuntament per
facilitar ulleres graduades a persones en situació de vulnerabilitat econòmica.
47. Donar compte del conveni entre Projecte Home Balears i l’Ajuntament per col·laborar
en el programa anual de l’entitat.
48. 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.
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49. 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.
50. 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.
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51. 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.
52. 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.
53. 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.
54. 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.
55. 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.
56. Donar compte del conveni entre Secot Balears i l’Ajuntament pel desenvolupament d’un
programa de cooperació empresarial.
57. 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.
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58. 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.
59. Donar compte del conveni entre Metges del Món i l’Ajuntament per a l’atorgament d’una
subvenció per donar suport a projectes d’atenció a dones en situació de prostitució i
tracta de persones.
60. Donar compte del conveni entre Creu Roja Espanyola i l’Ajuntament per donar suport a
projectes d’atenció a dones en situació de prostitució i tracta de persones.
61. Donar compte del conveni entre Casal Petit - Germanes Oblatas i l’Ajuntament per
donar suport a projectes d’atenció a dones en situació de prostitució i tracta de
persones.
62. Donar compte del conveni entre La Casa de Andalucía i l’Ajuntament per a la
col·laboració en les despeses del lloguer del local per a l’organització d’activitats
pròpies.
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63. Donar compte del conveni entre La Comisión Local Fallera El Toro i l’Ajuntament per a
la col·laboració en les despeses del lloguer del local per a l’organització d’activitats
pròpies.
64. Donar compte del conveni entre la Fundació Deixalles i l’Ajuntament per a la cessió del
local ubicat al carrer Diego Salvà, 2 de Palmanova.
65. Donar compte del conveni entre Cancer Support Mallorca i l’Ajuntament per a la cessió
del local situat al carrer Lluna, 3 de Portals Nous.
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66. Donar compte de l’addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre la Conselleria
d’Educació i Universitat, l’Ajuntament de Calvià i l’IMEB, en els programes de
reutilització de llibres de text i material didàctic en els centres d’educació primària i
secundària de Calvià.
67. Donar compte de la pròrroga del conveni de col·laboració entre Delegación de España
de la Fundación British Council i l’Ajuntament per a la realització d’exàmens per
acreditar el nivell d’anglès.
68. Assumptes d’urgència.
69. 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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