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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper
dijous, 26 de novembre a les 9’30 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.
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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
29.10.20.
2. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al senyor Juan Carlos Marañón Moya els
serveis prestats a aquesta corporació.
3. Proposta per aprovar acatar i complir l’Acte de data 19/10/2020 dictat pel Jutjat del
Contenciós Administratiu núm. 3 al Procediment Abreujat 44/2020 al recurs contenciós
administratiu interposat per Ejercito de Salvación contra l'Ajuntament de Calvià.
4. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 64/2018 dictada el 08/02/2018
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Ordinari
195/2016 en el recurs contenciós interposat per l'entitat mercantil Aquarena Baleares
SL. contra l'Ajuntament de Calvià.
5. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 98/2019 dictada el 15/02/2019
per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, Rotlle de Sala 199/2018, en el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament
de Calvià en front de l'anterior sentència.
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6. Proposta per aprovar acatar i complir la Providència dictada el 02/06/2020 per la Sala
Tercera, Secció Primera, del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem per la qual
es va inadmetre a tràmit el recurs de cassació interposat per Aquarena Baleares SL. en
front de l'anterior sentència.
7. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 336/2020 de data 28/10/2020
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 al Procediment Abreujat 47/2020 al
recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. Bartolomé Pomar Aguiló contra
l'Ajuntament de Calvià.
8. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 302/2020 de data 27/10/2020
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 al Procediment Abreujat 202/2020 al
recurs contenciós administratiu interposat per la Sra. Margarita Munar Amengual contra
l'Ajuntament de Calvià.
9. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 539/2017 dictada el
13/12/2017 per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en els actes 78/2016 dimanants del recurs contenciós interposat
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per les mercantils Club Náutico Santa Ponsa i Club Náutico Palma Nova contra
l'Ajuntament de Calvià.
10. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 1420/2020 dictada el
29/10/2020 per la Secció Cinquena, de la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Suprem desestimatòria del recurs de cassació interposat per les mercantils
Club Náutico Santa Ponsa i Club Náutico Palma Nova en front de l'anterior sentència.
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11. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret núm. 203/2020 de data 2/11/2020 dictat
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 al Procediment Abreujat 177/2016 al recurs
contenciós administratiu interposat per la mercantil Illetas, SA. contra l'Ajuntament de
Calvià.
12. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 385/2020 de data 29/10/2020
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 al Procediment Abreujat 187/2019 al
recurs contenciós administratiu interposat per Office y Combinados, SL. contra
l'Ajuntament de Calvià.
13. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 318/2020 de data 3/11/2020
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 al Procediment Abreujat 485/2018 al
recurs contenciós administratiu interposat per la mercantil Banco Popular Español, SA.
contra l'Ajuntament de Calvià.
14. Proposta per aprovar incloure l’Associació Asociación peña flamenca de Paguera en el
Registre Municipal d’Associacions, assignant-li el número d’inscripció 331.
15. Proposta per aprovar una felicitació municipal de caràcter col·lectiu al cos de la policía
local de Calvià amb motiu de la professionalitat mostrada durant la crisi sanitària provo cada per la pandèmia de la Covid-19.
16. Proposta per aprovar concedir la Creu al mèrit policial amb distintiu Verd de
l’Ajuntament de Calvià a l'agent de la Policia Local de Calvià, senyor Pedro Carrillo
Garau, per exercir una tasca prolongada en el temps en el camí de la dignificació, el
prestigi i el reconeixement públic de la Policia Local de Calvià.
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17. Proposta per aprovar concedir la Creu al mèrit policial amb distintiu Verd de
l’Ajuntament de Calvià a l'agent de la Policia Local de Calvià, senyor José Antonio
Sastre Guerra, per exercir una tasca prolongada en el temps en el camí de la
dignificació, el prestigi i el reconeixement públic de la Policia Local de Calvià.
18. Proposta per aprovar concedir la Creu al mèrit policial amb distintiu Verd de
l’Ajuntament de Calvià a l'inspector de la Policia Local de Calvià, senyor José Luís
Rubiales Martín, per exercir una tasca prolongada en el temps en el camí de la
dignificació, el prestigi i el reconeixement públic de la Policia Local de Calvià.
19. Proposta per aprovar concedir la Creu al mèrit policial amb distintiu Verd de
l’Ajuntament de Calvià a l'inspector de la Policia Local de Calvià, senyor Jaime Jaume
Marcó, per exercir una tasca prolongada en el temps en el camí de la dignificació, el
prestigi i el reconeixement públic de la Policia Local de Calvià.
20. Proposta per aprovar concedir la Creu al mèrit policial amb distintiu Verd de
l’Ajuntament de Calvià a l'agent de la Policia Local de Calvià, senyor Guillem Tous
Salvà, per exercir una tasca prolongada en el temps en el camí de la dignificació, el
prestigi i el reconeixement públic de la Policia Local de Calvià.
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21. Proposta per aprovar concedir la Creu al mèrit policial amb distintiu Verd de
l’Ajuntament de Calvià al major-cap de la Policia Local de Calvià, senyor Francisco
Darder Kittila, per la seva gestió d'ençà que va començar la pandèmia per la dificultat o
importància extraordinàries que evidencien qualitats professionals o cíviques rellevants
i per excedir-se amb notorietat i perseverança en el compliment dels deures del seu
càrrec, constituint una conducta exemplar.
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22. Proposta per aprovar concedir la Creu al mèrit policial amb distintiu Verd de
l’Ajuntament de Calvià a l'agent de la Policia Local de Calvià, senyor Joaquín Molina
Aguado, per dur a terme projectes o treballs professionals o científics rellevants que
prestigiïn la institució a la qual pertany dins del marc de les competències i funcions de
les policies locals de les Illes Balears.
23. Proposta per aprovar concedir la Creu al mèrit policial amb distintiu Verd de
l’Ajuntament de Calvià a l'agent de la Policia Local de Calvià, senyor Cristóbal
González López, per dur a terme projectes o treballs professionals o científics
rellevants que prestigiïn la institució a la qual pertany dins del marc de les
competències i funcions de les policies locals de les Illes Balears.
24. Proposta per aprovar concedir la Creu al mèrit policial amb distintiu Verd de
l'Ajuntament de Calvià a la subinspectora de la Policia Local de Calvià, senyora Paola
Van Gent Torres, per la seva actuació i col·laboració desinteressada participant, fora de
servei, en les tasques de recerca amb motiu de la desaparició i ofegament del senyor
Layo Guerrero Cañadas el passat mes de juny.
25. Proposta per aprovar concedir la Creu al mèrit policial amb distintiu Verd de
l’Ajuntament de Calvià a l'agent de la Policia Local de Calvià, senyor Alberto García
Martínez, per la seva ràpida actuació assistint un ferit el dia 2 de març del 2020 en la
qual, per la seva dificultat o importància extraordinàries, s'evidencien qualitats
professionals o cíviques rellevants i per exedir-se amb notorietat i perseverança en el
compliment dels deures del seu càrrec, constituint una conducta exemplar.
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26. Proposta per aprovar concedir la Creu al mèrit policial amb distintiu Verd de
l’Ajuntament de Calvià a l'agent de la Policia Local de Calvià a l'agent de la Policia
Local de Calvià, senyor Juan Borrás Soler, per la seva ràpida actuació assistint un ferit
el dia 2 de març del 2020 en la qual, per la seva dificultat o importància extraordinàries,
s'evidencien qualitats professionals o cíviques rellevants i per exedir-se amb notorietat i
perseverança en el compliment dels deures del seu càrrec, constituint una conducta
exemplar.
27. Proposta per aprovar
l'Ajuntament de Calvià
Merino Rebasa, per la
motiu de la desaparició
de juny.

concedir la Creu al mèrit policial amb distintiu Verd de
al coordinador de MarSave de Protecció Civil, senyor José
seva actuació i col·laboració en les tasques de recerca amb
i ofegament del senyor Layo Guerrero Cañadas el passat mes

28. Proposta per aprovar concedir la Creu al mèrit policial amb distintiu Verd de
l’Ajuntament de Calvià al sargent del GEAS de la Guàrdia Civil, senyor Juan Carlos
Sunye i al caporal del GREIM de la Guárdia Civil, senyor Jacobo Soteras, per la seva
actuació i col·laboració en les tasques de recerca amb motiu de la desaparició i
ofegament del senyor Layo Guerrero Cañadas el passat mes de juny.
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29. Proposta per aprovar concedir la Creu al mèrit policial amb distintiu Blanc de
l’Ajuntament de Calvià a l'agent de la policia local, senyor Alfonso Granados Valle, per
la seva trajectòria professional de més de trenta anys al servei d'aquesta policia local,
essent referent de col·laboració per la seva professionalitat, predisposició, constància i
compromís.
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30. Proposta per aprovar concedir la Creu al mèrit policial amb distintiu Blanc de
l’Ajuntament de Calvià a l'agent de la policia local, senyora María Cruz González
Crespo, per la seva trajectòria professional de més de trenta anys al servei d'aquesta
policia local, essent referent de col·laboració per la seva professionalitat, predisposició,
constància i compromís.
31. Proposta per aprovar concedir la Creu al mèrit policial amb distintiu Blanc de
l’Ajuntament de Calvià a l'agent de la policia local, senyor Pablo Antonio Real Ramón,
per la seva trajectòria professional de més de trenta anys al servei d'aquesta policia
local, essent referent de col·laboració per la seva professionalitat, predisposició,
constància i compromís.
32. Proposta per aprovar concedir la Creu al mèrit policial amb distintiu Blanc de
l’Ajuntament de Calvià a l'oficial de la policia local, senyor Juan Pablo Sanllehi Taayke,
per la seva trajectòria professional de més de trenta anys al servei d'aquesta policia
local, essent referent de col·laboració per la seva professionalitat, predisposició,
constància i compromís.
33. Proposta per aprovar concedir la Creu al mèrit policial amb distintiu Blanc de
l’Ajuntament de Calvià a la subinspectora de la policia local, senyora Paola Van Gent
Torres, per la seva trajectòria professional de més de trenta anys al servei d'aquesta
policia local, essent referent de col·laboració per la seva professionalitat, predisposició,
constància i compromís.
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34. Proposta per aprovar concedir la Creu al mèrit policial amb distintiu Blanc de
l’Ajuntament de Calvià a l'agent de la policia local, senyor Rafael Bañasco Bazán, per
la seva trajectòria professional de més de trenta anys al servei d'aquesta policia local,
essent referent de col·laboració per la seva professionalitat, predisposició, constància i
compromís.
35. Proposta per aprovar concedir una Felicitació pública a l'oficial Antonio Lozano
Becerra, als policies Javier Muñoz Escalona, Francisco Javier Espinosa Roca, Amable
Serrano Rubio, María del Pilar Aceitón Montenegro, Felipe Frade Garau, Matías Coll
Ramis i Sergio Fenoll Cladera i a les operadores de ràdio Antonia Acosta Arnau i María
Dominga García Parra per la seva intervenció especialment meritòria, el passat dia 6
de juny, a l'extinció d'un incendi de dues embarcacions a Punta Portals.
36. Proposta per aprovar concedir una Felicitació pública al subinspector Antonio
Figuerola Rivadeneira, als oficials David Alba Serrano i Jorge Ignacio Bauzá Correoso i
als policies Fernando Crippa Molina, Bartolomé Horrach Lliteras, Francisco Úbeda
Rosales i Jorge Carrillo Carrillo, per la seva trajectòria, professionalitat, predisposició,
constància i compromís en el compliment de les seves funcions com a monitors de tir.
37. Proposta per aprovar concedir una Felicitació pública a l'agent de la Policia Local de
Calvià Javier Pizá Lucena per la seva col·laboració desinteressada i excel·lent actuació,
estant fora de servei, en participar el passat dia 2 de febrer en la detenció de dos
individus que agredien a un altre en una zona de Palma.
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38. Proposta per aprovar concedir una Felicitació pública a les operadores de ràdio de la
Policia Local de Calvià, senyores Susana Alcalá Vázquez, Antonia Bauzá Martorell,
Antonia Acosta Arnau, María Dominga García Parra, Isabel Porras Lozano, Andrea
Juan Moreira i Ana González Morales, per l'especial dedicació i esforç i per la seva
disponibilitat demostrada a la cobertura del servei en emissores davant l'absència de
personal per incapacitats sobrevingudes i l'augment de cridades per la COVID-19.
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39. Proposta per aprovar concedir una Felicitació pública a les funcionàries adscrites al
subservei de gestió administrativa de la Policia Local, senyores Ramona Monedero
Martínez i Matilde Riera Andreu, pel notable canvi produït al funcionament de la unitat
administrativa des de la seva incorporació i per la seva constant dedicació i implicació
per afrontar la gestió amb la implantació operativa del nou software de gestió policial i
la situació creada amb la pandèmia provocada per la COVID-19.
40. Proposta per aprovar concedir una Felicitació pública a l'agent de la Policia Local de
Calvià, senyor Francisco Miguel Daviu García, per destacar en el compliment ordinari
de les seves funcions, les quals serveixen d'exemple per als companys de cos.
41. Proposta per aprovar concedir una Felicitació pública a l'agent de la Policia Local de
Calvià Sergio Risco Busquets i a l'agent de la Policia Local de Palma José Manuel
Aguilera García per la seva col·laboració desinteressada i excel·lent actuació, estant
fora de servei, en participar el passat 18 d'agost en el robatori produït en un
supermercat de Palmanova.
42. Proposta per aprovar concedir una Felicitació pública a l'oficial d'Atestats senyor
Domingo Bonet Rigo i als policies d'Atestats senyors Rafael Martín Parera i Alfonso
Granados Valle, per la seva trajectòria, professionalitat, predisposició, constància i
compromís que repercuteix en la millora de les funcions inherents a la Divisió
d'Atestats.
43. Proposta per aprovar concedir una Felicitació pública als comandaments, agents i
operadora de ràdio de la Policia Local de Calvià per la seva intervenció especialment
meritòria, el passat dia 21 d'agost, a l'extinció d'un incendi de gran magnitud que es va
produir a la Residència de Calvià Vila.
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44. Proposta per aprovar concedir una Felicitació pública als policies de la Divisió
Polivalent senyors José Antonio Carrillo Zoroa, Felipe Frade Garau, Manuel Trueba
Riera i Javier Pinos Díaz per la seva intervenció especialment meritòria el passat dia 12
de febrer, en el rescat d'una dona perduda i lesionada a la muntanya, a la zona de Cala
Fornells.
45. Proposta per aprovar concedir una Felicitació pública a l'oficial Antonio Lozano
Becerra, als policies Miguel Sureda Ramírez, Rafael Sastre Serrano, María del Pilar
Aceitón Montenegro, José Manuel Zaragoza Rayo, Iván Cánovas Gallardo i Daniel
José Gistau Martínez i a les operadores de ràdio Miriam Grau Casas i Antonia Acosta
Arnau per la seva intervenció especialment meritòria, el passat dia 10 d'abril, en la
detecció a Cas Català d'un individu pel robatori d'un vehicle en Esporles.
46. Proposta per aprovar concedir una Felicitació pública a l'agent de la Policia Local de
Calvià Cristóbal González López per la seva excel·lent actuació, el passat dia 4 de
juliol, en una festa il·legal (pool party) a Santa Ponça, essent referent de col·laboració
per la seva professionalitat, predisposició, constància i compromís.
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47. Proposta per aprovar concedir una Felicitació pública als comandaments i agents de la
Policia Local de Calvià que es relacionen per la seva actuació i col·laboració
desinteressada participant, fora de servei, en les tasques de recerca amb motiu de la
desaparició i ofegament del senyor Layo Guerrero Cañadas el passat mes de juny.
48. Proposta per aprovar concedir una Felicitació pública al senyor Manuel Sánchez
Rodríguez per la seva actuació i col·laboració en les tasques de recerca amb motiu de
la desaparició i ofegament del senyor Layo Guerrero Cañadas el passat mes de juny.
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49. Proposta per aprovar concedir una Condecoració honorífica de l’Ajuntament de Calvià
a la Directora General dels Serveis Econòmics i Contractació, senyora Catalina Morro
Pastor, en reconeixement a la seva col·laboració, dedicació i esforç en l'assessorament
i supervisió dels contractes complexos tramitats al servei de la Policia Local i que ha
permès aconseguir els objectius establerts.
50. Proposta per aprovar concedir una Condecoració honorífica de l’Ajuntament de Calvià
a les treballadores del servei de neteja de les dependències policials de Oh Limpia,
senyores Suzanne Maria Stasiak, Montserrat Saenz, Encarnación Pozo i Dolores
Bermejo, en reconeixement a la seva especial dedicació, esforç i cura mantinguda en la
neteja i desinfecció de les dependències policials en les circumstàncies especials
provocades per la pandèmia de la COVID-19.
51. Proposta per aprovar concedir una Condecoració honorífica de l'Ajuntament de Calvià
al Club Nàutic de Palmanova, per la seva actuació i col·laboració durant els dies de la
recerca amb motiu de la desaparició i ofegament del senyor Layo Guerrero Cañadas el
passat mes de juny.
52. Proposta per aprovar concedir una Condecoració honorífica de l'Ajuntament de Calvià
al Guarda Forestal de Cala Figuera, senyor José Francisco García Ricos, per la seva
actuació i col·laboració en les tasques de recerca amb motiu de la desaparició i
ofegament del senyor Layo Guerrero Cañadas el passat mes de juny.
53. Proposta per aprovar definitivament la modificació de l’ordenança municipal reguladora
de protecció del medi Ambient contra la contaminació per renous i vibracions.
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54. Proposta per aprovar les condicions i prescripcions per a una concessió d’ocupació de
dos-cents cinquanta metres quadrats de domini públic marítim terrestre destinada a
canal de desguàs a la mar a Son Maties.
55. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’auto taxi núm.
208, titularitat del Sr. José A. Conde Marchal a favor de la Sra. Manuela Sánchez
Vázquez.
56. Proposta per aprovar el nou Pla d'acció per al Clima i l'Energia Sostenible del municipi
de Calvià (PACES2020-2030).
57. Proposta per aprovar la modificació del pressupost de l’exercici 2020 número 3/2020.
58. Proposta per aprovar inicialment la modificació del Reglament municipal del servei
públic de transports de viatgers en automòbils de turisme.
59. Proposta per aprovar inicialment el Reglament municipal del règim interior pels
cementeris municipals del terme de Calvià.
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60. Proposta per aprovar acceptar l'encomana de gestió per a la tramitació administrativa
de la convocatòria d'ajudes per reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i
consolidar el projecte d'autoocupació de les persones físiques autònomes afectades
directament per la COVID-19 realitzada per la Conselleria de Model econòmic, Turisme
i Treball de les Illes Balears.
61. Proposta per aprovar el Compte general de l’exercici 2019.
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62. Proposta per aprovar assignar una dotació econòmica als grups polítics.
63. Moció conjunta presentada pel grup municipal PSIB-PSOE i el grup municipal
Podemos-Mes amb motiu del 25 de novembre de 2020 “per una Mallorca lliure de
violències masclistes”.
64. Moció presentada pel grup municipal Vox-Calviá amb motiu del dia contra la violència
cap a la dona.
65. Moció presentada pel grup municipal PSIB-PSOE sobre la manca de serveis bancaris i
les seves comissions.
66. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular relativa al recolzament de
l’educació.
67. Moció presentada pel grup municipal Vox-Calviá en relació a potenciar i impulsar
encara més la figura del policia tutor en el municipi de Calvià
68. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos-Partido de la ciudadanía de Calvià en
relació a l’accessibilitat de les persones amb diversitat funcional auditiva.
69. Moció presentada pel grup municipal Podemos-Més per Calvià per a frenar la
proliferació de les cases d’apostes.
70. Moció presentada pel grup municipal Podemos-Més per Calvià de suport al poble
saharaui davant l’escalada de la tensió a la zona del Guerguerat.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
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71. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes d’octubre.
72. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació del
Batle i del Plenari durant el mes d’octubre.
73. Donar compte de la modificació de crèdit per transferència núm. 21/2020.
74. Donar compte de la modificació de crèdit per transferència núm. 24/2020.
75. Donar compte del conveni de subvenció subscrit entre l’Ajuntament de Calvià i la
Agencia Nacional Española del capítulo de juventud del programa Erasmus per a un
projecte dins el marc del programa Erasmus.
76. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament i l’Agència de defensa del territori
de Mallorca en matèria de disciplina urbanística.
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77. Donar compte de la pròrroga del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calvià i
l’associació d’amics i veïns de Calvià Vila per a la cessió d’ús de local municipal.
78. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i IT Travel Services, SL
per a la cessió d’un espai de treball en el Centre Empresarial de Calvià amb el número
9 d’acord amb el Reglament d’accés i ús del Centre Empresarial de Calvià.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

79. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i el Motoclub
Calvià per a la cessió de l’ús i la gestió del circuit de motocrós de Calvià.
80. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i el Club Arc Tramuntana
per a la cessió del mòdul de Son Ferrer.
81. Assumptes d’urgència.
82. 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

CAL0007132Q61559495F1B3D3DB

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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