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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper
dijous, 25 de febrer 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.
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 de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de dia
22.01.21.
2. Proposta per aprovar agrair i reconèixer al Sr. Rafael Frutos Rosado els serveis
prestats a aquesta corporació.
3. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 7/21 de 07/01/21 dictada pel
Jutjat del Contenciós administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Abreujat
259/2020 en el recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. Antonio Massó
Bennasar contra l’Ajuntament de Calvià.
4. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 378/20 de 09/12/20 dictada pel
Jutjat del Contenciós administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment Abreujat
517/2018 en el recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. Miguel Terrasa
Bestard contra l’Ajuntament de Calvià.
5. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 396/20 de 29/12/20 dictada pel
Jutjat del Contenciós administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment Abreujat
55/2019 en el recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. David Paul Barrows
contra l’Ajuntament de Calvià.
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6. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 372/20 de 17/12/20 dictada pel
Jutjat del Contenciós administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Abreujat
250/2019 en el recurs contenciós administratiu interposat per la Sra. Hermine Reisinger
contra l’Ajuntament de Calvià.
7. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 415/20 de 06/11/20 dictada pel
Jutjat del Contenciós administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Ordinari
30/2017 en el recurs contenciós administratiu interposat per Club Náutico Santa Ponsa
contra l’Ajuntament de Calvià.
8. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 46/2020 dictada l'11/02/2020
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Ordinari
24/2020 en el recurs contenciós administratiu interposat per Restaurante Magalluf 95,
SL contra l’Ajuntament de Calvià.
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9. Proposta per aprovar acatar i complir l’Acte núm. 217/2020 dictat el 18/11/2020 per la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
d'inadmissió del recurs d'apel·lació interposat per la mercantil Restaurante Magalluf 95,
SL en front de l'anterior sentència
10. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 5/21 de 05/01/2021 dictada pel
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el Procediment Abreujat
365/2019 en el recurs contenciós administratiu interposat per Red Lion Party
Entertaintment, SLU contra l'Ajuntament de Calvià.
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11. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 165/20 de 29/05/2020 dictada
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma en el Procediment Ordinari
151/2016 en el recurs contenciós administratiu interposat per Mittenwald, SA. contra
l'Ajuntament de Calvià.
12. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 21/2021 de 27/01/2021 dictada
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma en el Procediment Abreujat
389/2017 en el recurs contenciós administratiu interposat per Liberty Seguros
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA contra l'Ajuntament de Calvià.
13. Proposta per aprovar incloure l’associació anomenada “Asociación de pequeños y
medianos empresarios y trabajadores de Calvià” al Registre municipal d’associacions,
assignant-li el número d’inscripció 333.
14. Proposta per aprovar incloure l’associació anomenada “Club Mallorca a dalt de tot” al
Registre municipal d’associacions, assignant-li el número d’inscripció 334.
15. Proposta per aprovar definitivament la modificació del Estatuts reguladors del Consell i
de la Mesa de la Infància i Adolescència de Calvià.
16. Proposta per aprovar definitivament el Reglament de règim interior per a Cementeris
municipals del terme municipal de Calvià.
17. Proposta per aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de l’ús dels vehicles de
mobilitat personal (VMP) en el municipi de Calvià.
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18. Moció presentada pel grup Socialista, Podemos-Més per Calvià i Ciudadanos Partido
para la ciudadanía amb motiu del 8 de març
19. Moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular per a que el Consell compensi
a l’Ajuntament de Calvià i als Calvianers per la compra del terreny de l’ITV de Son
Bugadelles
20. Moció presentada pel grup municipal Vox-Calvià per a la instal·lació de parcs
biosaludables a diferents zones del municipi.
21. Moció presentada pel grup municipal Vox-Calvià per a col·laborar en l’execució eficaç
d’una estratègia nacional de vacunació.
22. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos-Partido para la ciudadanía per
garantir la màxima transparència i compliment del protocol de vacunació i el cessament
del polítics que cometin qualsevol irregularitat associat al procés o ordre de vacunació.
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23. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos-Partido para la ciudadanía relativa a
la suspensió de la limitació a 80 km/h de la velocitat màxima a la via de cintura de
Palma.
24. Moció presentada pel grup municipal Podemos-Més per Calvià per a la commemoració
dels 500 anys de la Germania
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
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25. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes de gener.
26. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació del
Batle i del Plenari durant el mes de gener.
27. Donar compte de la modificació de crèdit per transferència núm. 30/2020.
28. Donar compte de la modificació de crèdit per transferència núm. 31/2020.
29. Donar compte de la modificació de crèdit per transferència núm. 32/2020.
30. Donar compte de la modificació de crèdit per transferència núm. 33/2020.
31. Donar compte de la modificació de crèdit per transferència de l’Imeb núm. 4/2020.
32. Donar compte del decret pel que es validen diverses factures de Mas Cabrer Antonia
per un import total de 5.994,33 €.
33. Donar compte del decret pel que es validen diverses factures de Melchor Mascaró SAU
per un import total de 227.835,72 €.
34. Donar compte del decret pel que es valida la factura d'Elsamex, S.A., núm.
EX20020459 per un import total de 9.150,32 €.
35. Donar compte del decret pel que es validen diverses factures de Illes Elevadores, S.L.
per un import total de 3.793,89 €.
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36. Donar compte de l’acord per a la formalització d’una encomana de gestió amb
l’Ajuntament de Calvià per a la tramitació administrativa de la convocatòria d’ajuts per
reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació,
de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19
37. Donar compte del conveni entre Calvià 2000, SA i l’Ajuntament que regirà l’adscripció
d’un solar de titularitat municipal al servei públic de recollida RSU.
38. Donar compte del conveni entre l’Associació de persones amb discapacitat (ASDICA) i
l’Ajuntament per a la cessió d’ús de l’espai municipal Auditori de Peguera.
39. Assumptes d’urgència.
40. Precs i preguntes.
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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

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

