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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el
proper dijous, 29 de juliol 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
Presentació de credencial, presa de possessió i promesa / jurament de la nova
regidora de l’Ajuntament, Sra. Juana Mª Prats Vidal.
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària
de dia 23.06.21.
2. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al senyor Bartolomé Rotger Roca els
serveis que ha prestat a aquesta Corporació.
3. Proposta per aprovar agrair i reconèixer a la senyora Rosa Bezzina Morey els
serveis que ha prestat a aquesta Corporació.
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4. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret núm. 76/21 dictat el 07/06/21
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment
Ordinari 115/2020 en el recurs contenciós administratiu interposat per Orange
Espagne, SA. contra l'Ajuntament de Calvià.
5. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret núm. 72/21 dictat el 26/05/21
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment
Abreujat 36/2020 en el recurs contenciós administratiu interposat pel Sr.
Francisco Javier Rodríguez Simonetty contra l'Ajuntament de Calvià.
6. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 86/21 dictada el
29/01/2021 per la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el Procediment Ordinari 501/2018 en el recurs
contenciós administratiu interposat pel Sr. Miquel Cañellas Vich contra
l'Ajuntament de Calvià.
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7. Proposta per aprovar acatar i complir l’Acte d'11/05/2021 dictat per la Sala
contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el Procediment Ordinari 501/2018 en el recurs contenciós administratiu
interposat pel Sr. Miquel Cañellas Vich contra l'Ajuntament de Calvià.
8. Proposta per aprovar assignar retribucions a les regidores del grup municipal
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía de Calvià Sres. Gaël Thyus Vieville i
Consuelo Fernández Manley.
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9. Proposta per aprovar les retribucions per exercir el càrrec de regidora de la
Sra. Juana Mª Prats Vidal.
10. Proposta per aprovar inicialment el Reglament municipal regulador dels premis
i condecoracions de la Policia Local de Calvià.
11. Proposta per aprovar la declaració d’interès local de diferents esdeveniments
que es té previst organitzar en el municipi de Calvià durant l’any 2021.
12. Proposta per aprovar manifestar la voluntat de l’Ajuntament d’adhesió al
conveni subscrit entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies, en matèria d’intercanvi d’informació
tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals.
13. Proposta per aprovar iniciar l’expedient de recuperació d’ofici d’un espai verd
públic de Son Ferrer, que ha estat usurpada per la parcel·la confrontant número
594 del parcel·lari, situada al carrer Ocell del Paradís 88.
14. Proposta per aprovar iniciar l’expedient de recuperació d’ofici d’un espai verd
públic de Son Ferrer, que ha estat usurpada per la parcel·la confrontant número
595 del parcel·lari, situada al carrer Ocell del Paradís 90.
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15. Proposta per aprovar iniciar l’expedient de recuperació d’ofici d’un espai verd
públic de Son Ferrer, que ha estat usurpada per la parcel·la confrontant número
596 del parcel·lari, situada al carrer Ocell del Paradís 92.
16. Proposta per aprovar l’exoneració de l’abonament del preu públic i les
despeses generals dels habitatges socials i del pis d’emergència durant la
vigència de l’estat d’alarma.
17. Proposta per aprovar sol·licitar la inclusió de la proposta de sol·licitud de
concessió administrativa del projecte ITS 2019-024 Remodelació i ampliació
del Passeig Marítim de Magaluf.
18. Moció del Grup Municipal PSIB-PSOE amb motiu del Dia europeu de les
llengües.
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19. Moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern
d’Espanya a posar en marxa mesures que eliminin el deute que les entitats
locals hauran contret amb l’estat de manera automàtica per la liquidació
negativa de la participació dels ingressos de l’estat de l’any 2021.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
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20. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes de
juny.
21. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació
del Batle i del Plenari durant el mes de juny.
22. Donar compte de l’escrit presentat pel grup municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía de Calvià en data 23 de juny informant del canvi de portaveu a
partir de dia 1 de jliol.
23. Donar compte del comptes anuals corresponents a l’exercici 2020 de la
Fundació Calvià 2004.
24. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 13/21.
25. Donar compte de la modificació de crèdit de l’Imeb per decret núm. 2/21.
26. Donar compte del decret de data 9 d’abril pel qual es validen diverses factures
d’Illes Elevadores, SL, per import de 964,62 €.
27. Donar compte del decret de data 6 de maig pel qual es validen diverses
factures de l’Associació concursos cans pastors de les Illes Balears, per import
de 1.700,00 €.
28. Donar compte del decret de data 6 de maig pel qual es validen diverses
factures de Mecxico Comunicaciones, SL, per import de 2.402,56 €.
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29. Donar compte del decret de data 21 de maig pel qual es valida factura de
Vestalia trabajos de altura, SLU, per import de 7.018,00 €.
30. Donar compte del decret de data 8 de juny pel qual es valida factura d’Adtende,
SL, per import de 3.478,96 €.
31. Donar compte del decret de data 21 de juny pel qual es validen diverses
factures de Endesa Energia, SAU, per import de 29.879,21 €.
32. Donar compte de la pròrroga del conveni signat entre la Fundació Deixalles i
l’Ajuntament de Calvià per a la cessió d’ús de local municipal del carrer Lluna, 3
de Portals Nous.
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33. Donar compte de la pròrroga del conveni signat entre l’Asociación Cultural
Somos Magaluf i l’Ajuntament de Calvià per a la cessió d’ús de local municipal
del camí de sa Porrassa, 6 de Magaluf.
34. Donar compte del conveni signat entre l’Asociación de padres de niños con
cáncer de las Baleares (Aspanob) i l’Ajuntament de Calvià per col·laborar per a
la consecució dels fins de l’associació.
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35. Donar compte del conveni signat entre la Fundació Nemo i l’Ajuntament de
Calvià per col·laborar amb el programa anual de l’entitat.
36. Donar compte del conveni signat entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (Imas)
i l’Ajuntament de Calvià per al finançament de les prestacions bàsiques dels
serveis socials que tinguin per objecte atendre exclusivament persones
especialment vulnerables i finançar projectes i contractacions laborals
necessàries per fer front a les situacions extraordinàries derivades del Covid19.
37. Donar compte de la pròrroga del conveni signat entre la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca, l’Ajuntament de Calvià i l’Imeb per col·laborar
en els programes de reutilització i creació de fons de llibres de text i material
didàctic dels centres educatius d’educació primària i secundària de Calvià.
38. Donar compte del conveni signat entre el Consorci de Transports de Mallorca i
l’Ajuntament de Calvià relatiu al nou Sistema Tarifari Integrat del servei de
transport regular de viatgers (TIB).
39. Donar compte del conveni signat entre la delegació de l’Obra Cultural Balear a
Calvià i l’Ajuntament de Calvià per a la recuperació i interpretació d’un solar
municipal a ses Quarterades.
40. Donar compte del conveni signat entre Jorge Sports i l’Ajuntament de Calvià
per a les reserves turístiques de les instal·lacions esportives del terme
municipal.
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41. Assumptes d’urgència.
42. 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. Mª Dolores Godoy Alcoy
Sr. Miguel Cañellas Vich
Sr. Antonio Alarcón Alarcón
Sra. Margarita Plomer Fornés
Sr. Rafel Sedano Porcel
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Sra. Olga Granados Expósito
Sr. Marc López Expósito
Sra. Mª del Carmen Rojano Pérez
Sr. Alfonso Molina Jiménez
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Sra. Francisca Muñoz Alcaraz
Sra. Mª Luisa Jiménez Servera
Sra. Rosa Mª García Perelló

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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