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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper
dijous, 28 de gener a les 10’00 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.
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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 dels esborranys de les actes corresponents a la sessió ordinària de
dia 26.11.20 i les sessions extraordinàries de dia 03.12.20 i dia 15.01.21.
2. Proposta per aprovar agrair i reconèixer a la senyora Maria Teresa Pagés Mas els
serveis prestats a aquesta corporació.
3. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Victoriano Guillermo Ibáñez Palmer els
serveis prestats a aquesta corporació.
4. Proposta per aprovar agrair i reconèixer a la Sra. Antònia Colomar Salom els serveis
prestats a aquesta corporació.
5. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Sebastián Morro Campaner els serveis
prestats a aquesta corporació.
6. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 149/2019 dictada per la Sala
del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el
recurs contenciós administratiu interposat per la mercantil Balear de Datos y Procesos
SAU contra l'Ajuntament de Calvià.
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7. Proposta per aprovar acatar i complir la Providència dictada el 24/02/2020 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 la mercantil Balear de
Datos y Procesos SAU en front de l'anterior sentència.
8. Proposta per aprovar acatar i complir Sentència núm. 321/20 dictada pel Jutjat del
Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Abreujat 117/2020 en el
recurs contenciós administratiu interposat per la mercantil Los Oliveros de Santa
Ponça contra l'Ajuntament de Calvià.
9. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret núm. 211/2020 dictat pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 al Procediment Abreujat 176/2016 al recurs
contenciós administratiu interposat per la mercantil Hotel Reina Peguera SA contra
l'Ajuntament de Calvià.
10. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 249/2018 dictada pel Jutjat del
Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment Ordinari 112/2017 en el
recurs contenciós administratiu interposat per la mercantil Extesa SA contra
l'Ajuntament de Calvià.
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11. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència dictada el 13/02/2020 per la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el
recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament de Calvià en front de l'anterior sentència.
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12. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 355/2020 de data 16/10/2020
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 al Procediment Abreujat 80/2019 al
recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. José Gabriel Biosca Marset contra
l'Ajuntament de Calvià.
13. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 114/2020 de 20/03/2020
dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears al Procediment Ordinari 237/2017 al recurs contenciós administratiu
interposat per l'Administració General de l’Estat contra l'Ajuntament de Calvià.
14. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 367/2020 de 02/12/2020
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment
Abreujat 130/2020 en el recurs contenciós administratiu interposat per la Sra. Joana
Perelló Moreno contra l'Ajuntament de Calvià.
15. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 161/2019 de 03/06/2019
dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment
Ordinari 72/2013 en el recurs contenciós administratiu interposat per la mercantil Setex
Aparki SA contra l'Ajuntament de Calvià.
16. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 385/2020 de 30/07/2020
dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears en el recurs d'apel·lació interposat per la mercantil Setex Aparki SA en
front de l'anterior sentència.
17. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 257/20 dictada pel Jutjat del
Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Ordinari 187/2018 en el
recurs contenciós administratiu interposat per la Sra. Ana Fernández Reguera contra
l'Ajuntament de Calvià.
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18. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 376/20 dictada pel Jutjat del
Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment Abreujat 499/2018 en el
recurs contenciós administratiu interposat pels Srs. Michael John Sizeland i Julia Maria
Fernández Ortega contra l'Ajuntament de Calvià.
19. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 265/2020 de data 14/10/2020
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 al Procediment Abreujat 509/2018 al
recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. Bruno Rua Hidalgo contra
l'Ajuntament de Calvià.
20. Proposta per aprovar incloure l’Associació Pegasus Athlètic Club en el Registre
Municipal d’Associacions, assignant-li el número d’inscripció 332.
21. Proposta per aprovar nomenar com a representant de la Corporació en el Consell
Escolar Municipal al Gerent de l’Institut Municipal d’educació i Biblioteques (IMEB).
22. Proposta per aprovar adherir l’Ajuntament de Calvià a la “Xarxa d’entitats locals per a
desenvolupament els ODS de l’Agenda 2030” de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies.
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23. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’autotaxi núm.
116, titularitat del Sr. Isidro Aguilar Marchal a favor de l’assalariat Sr. Raúl Aguilar
Martín.
24. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’autotaxi núm.
118, titularitat del Sr. Juan Flexas Sampol a favor de la Sra. Isabel Méndez Caparrós.
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25. Proposta per aprovar acordar l’adscripció directa a l’empresa municipal Calvià 2000 SA
d’una part del solar qualificat de domini públic del CM Quarterades, per a la prestació
del servei de recollida SRU porta a porta com a recinte d’emergència, així com aprovar
el conveni que regirà l’adscripció.
26. Proposta per aprovar ratificar l’acord de la Junta de Govern local de dia 12.01.21 pel
qual es va sol·licitar la inclusió de projectes a la convocatòria per a la reactivació
econòmica per la crisi derivada de la COVID-19 en matèria de sostenibilitat i eficiència
urbana.
27. Proposta per aprovar el calendari d’activitats no permanents de recorregut en el terme
municipal de Calvià pera l’any 2021.
28. Proposta per aprovar ratificar l’acord de la Junta de Govern local de data 28 d’agost de
2020, pel qual es va aprovar el projecte de “Millora de l’eficiència energètica en
l’enllumenat públic del Terme Municipal de Calvià”.
29. Proposta per aprovar acordar la caducitat de l’expedient de partió parcial de la finca
Galatzó, entre les fites M3 i M4 identificades en l’acta de 1954 de l’Institut Geogràfic i
Cadastral que afecta a les parcel·les 236 (Can Rovellat) i (Son Perdiu) veïnes de
Galilea, terme municipal de Puigpunyent.
30. Proposta per aprovar acceptar les condicions i prescripcions per les que podria atorgarse la concessió d’ocupació de 21 metres quadrats de domini públic maritím-terrestre,
amb destinació a plataforma de bany a Costa d’en Blanes.
31. Proposta per aprovar el Pla Anual Normatiu corresponent a l’exercici 2021.
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32. Proposta per aprovar el Pla Anual de Contractació Ajuntament corresponent a l’exercici
2021.
33. Proposta per aprovar definitivament la nova ordenança municipal per a la defensa i
conservació del patrimoni verd del municipi de Calvià.
34. Declaració institucional amb motiu de la celebració del Dia mundial contra el càncer.
35. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per al canvi de projecte de la
zona verda de Palmanova.
36. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular en defensa de les nostres
institucions pròpies recollides a la compilació de dret civil de les Illes Balears i una
fiscalitat justa aplicable als pactes successoris.
37. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía per a
reduir l’enorme impacte de la pujada dels costs d’electricitat i gas en plena ona de fred i
durant la crisis sanitària de la Covid-19.
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38. Moció presentada pel grup municipal Podemos-Més per Calvià per un habitatge digne.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
39. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents als mesos de
novembre i desembre.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

40. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació del
Batle i del Plenari durant els mesos de novembre i desembre.
41. Donar compte de la modificació de crèdit per ampliació núm. 3/2020.
42. Donar compte de la modificació de crèdit per transferència núm. 25/2020.
43. Donar compte de la modificació de crèdit per transferència núm. 26/2020.
44. Donar compte de la modificació de crèdit per transferència núm. 27/2020.
45. Donar compte de la modificació de crèdit per transferència núm. 28/2020.
46. Donar compte de la modificació de crèdit per transferència núm. 29/2020.
47. Donar compte de la pròrroga del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calvià i
l’Asociación de Vecinos d’es Puig de Galatzó per a la cessió d’ús del local municipal
situat a l’Av. Puig de Saragosa,1 / Av. son Pillo, 7 local B Bloc A de la Urbanització
Galatzó.
48. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament i l’entitat Hora Nova SA per al
patrocini del programa Connect’up 2020.
49. Donar compte de l’acta de recepció parcial de la RES-50.
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50. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i la Sociedad
Cooperativa Radio Taxi Calvià SCL, per a la col·laboració en les despeses generades
en 2020 pel manteniment de servei de la centraleta, degut al Covid-19.
51. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per
als anys 2020-2021.
52. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials per al finançament de les prestacions econòmiques que
atorguen els Ajuntaments o mancomunitats de municipis a persones especialment
vulnerables per fer front a les situacions d’urgent necessitat derivades de la Covid-19
pel període 2020.
53. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials per a la implementació de serveis especialitzats i prestacions
econòmiques als serveis socials dels municipis de Mallorca pel període 2020-2021.
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54. Donar compte del protocol d’actuació entre l’Ajuntament de Calvià i l’Associació
“Amadip-Esment” en relació a la continuació del nou projecte del Centre d’inserció
socio-laboral de Palmanova.
55. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i Footprint
Consulting SL per a la cessió de dades de caràcter medi ambiental.
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56. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i Treball
solidari per a la creació i gestió d’un programa de suport tècnic i financer per a
l’autoocupació i la creació d’empreses amb dones residents en situació o risc d’exclusió
social i/o financera al municipi de Calvià.
57. Donar compte del conveni signat entre l’Institut Municipal d’Educació i Biblioteques i
l’associació SOS Mamás Baleares per a la cessió d’ús temporal d’un espai físic al
subterrani de les instal·lacions del Crec de Santa Ponça.
58. Assumptes d’urgència.
59. 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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