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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’abril a les 10’10 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
25.03.21.
2. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 69/2021 de data 05/03/2021
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 al Procediment Abreujat 144/2019 al
recurs contenciós administratiu interposat per la mercantil González Guindos Sl. contra
l’Ajuntament de Calvià
3. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 349/2020 de data 07/10/2020
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 al Procediment Abreujat 335/2016 al
recurs contenciós administratiu interposat per l’entitat Club Náutico Palmanova contra
l’Ajuntament de Calvià
4. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 180/2020 de data 26/08/2020
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 al Procediment Abreujat 120/2019 al
recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. Baltasar Clemente Martínez contra
l’Ajuntament de Calvià
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5. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 24/2020 dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 al Procediment Ordinari 129/2017 al recurs contenciós
administratiu interposat per la mercantil Play Orenes S.L.U contra l’Ajuntament de
Calvià
6. Proposta per aprovar acatar i complir l’acte de 09/11/2020 dictat pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 al Procediment Ordinari 129/2017 al recurs contenciós
administratiu interposat per la mercantil Play Orenes S.L.U en front de l'anterior
sentència
7. Proposta per aprovar acatar i complir l’acte de 30/03/2021 dictat pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 al Procediment Abreujat 300/2019 al recurs contenciós
administratiu interposat per la Sra. Daina Cristina Moraes Da Silva contra l’Ajuntament
de Calvià i Calvià 2000 S.A.
8. Proposta per aprovar acatar i complir el decret de 09/04/2021dictat pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 3 al Procediment Ordinari 26/2020 al recurs contenciós
administratiu interposat per la mercantil Iniciativas Cárnicas S.L. contra l’Ajuntament de
Calvià
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9. Proposta per aprovar incloure l’associació anomenada “Treball Solidari” al Registre
municipal d’associacions, assignant-li el número d’inscripció 337.
10. Proposta per aprovar incloure l’associació anomenada “CD Flavour Fight LF” al
Registre municipal d’associacions, assignant-li el número d’inscripció 338.
11. Proposta per aprovar incloure l’associació anomenada “Club Esportiu Frontennis
Galatzó” al Registre municipal d’associacions, assignant-li el número d’inscripció 339.
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12. Proposta per aprovar incloure l’associació anomenada “Squash Club deportivo Calvià”
al Registre municipal d’associacions, assignant-li el número d’inscripció 340.
13. Proposta per aprovar incloure l’associació anomenada “Asociación musical batucada
Ponent” al Registre municipal d’associacions, assignant-li el número d’inscripció 341.
14. Proposta per aprovar la rectificació anual del padró municipal d’habitants referent a l’1
de gener de 2021.
15. Proposta per aprovar provisionalment el canvi de denominació del Carrer General
García Ruiz que passarà a denominar-se Francisca Pujol Terrasa.
16. Proposta per aprovar provisionalment el canvi de denominació del Carrer Sor Rosenda
que passarà a denominar-se carrer del Convent.
17. Proposta per aprovar provisionalment el canvi de denominació del
Damià Barceló que passarà a denominar-se carrer de Can Sopa.

Carrer Policia

18. Proposta per aprovar acceptar les condicions i prescripcions a les quals es sotmet la
concessió d’ocupació de 347 metres quadrats de domini públic marítim-terrestre, amb
destinació de pantalà i 10.430 metres quadrats de mirall d’aigua amb destinació de
canal d’entrada a Son Maties.
19. Proposta per aprovar definitivament l’expedient de consessió administrativa directa del
solar municipal ubicat al número 4 de la Plaça Pasqual Miquel del polígon industrial
Son Bugadelles amb qualificació urbanística d’equipament públic (EQ-P) per a la
construcció i posterior explotació de la futura estació d'inspecció tècnica de vehicles al
terme municipal de Calvià per part del Consell de Mallorca.
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20. Moció presentada pel grup municipal VOX Calvià per a l’adopció de mesures per al
restabliment de l’equilibri econòmic als concessionaris de les platges de Calvià.
21. Moció presentada pel grup municipal VOX Calvià en relació al carrer Punta Balena i
adjacents
22. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos-partido para la ciudadanía de Calvià
relativa a la promoció de la salut mental i la prevenció de transtorns emocionals i
conductes suïcides
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
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23. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes de març.
24. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació del
Batle i del Plenari durant el mes de març.
25. Donar compte de l’escrit presentat pel Grup Municipal PSOE designant els seus
representants a la Comissió de seguiment d’acords plenaris.
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26. Donar compte de l’escrit presentat pel Grup Municipal PSOE designant els seus
representants a la Comissió tècnica de Nominació i retolació de carrers de Calvià.
27. Donar compte del decret de data 10 de març pel qual es validen diverses factures de
Illes Elevadores Sl. per import de 964,62 €
28. Donar compte del decret de data 10 de març pel qual es validen diverses factures de
Illes Elevadores Sl. per import de 1.909,88 €
29. Donar compte del decret de data 10 de març pel qual es valida la factura 5900167255
de Vodafone España SAU per import de 5.645,45 €
30. Donar compte del decret de data 7 de març pel qual es valida la factura 466 de
Carrocerias Francisco Hijos per import de 1.658,67 €
31. Donar compte del decret de data 7 de març pel qual es validen diverses factures
d’Endesa Energia SAU per import de 11.570,55 €
32. Donar compte del decret de data 10 de març pel qual es validen diverses factures
d’Endesa Energia SAU per import de 15.688,49 €
33. Donar compte del decret de data 7 de març pel qual es validen diverses factures de
Antonia Barceló Moragues i Juan Thomàs Barceló per import de 2.057,00 €
34. Donar compte del decret de data 19 de febrer pel qual es validen diverses factures de
Antonia Barceló Moragues i Juan Thomàs Barceló per import de 2.057,00 €
35. Donar compte del decret de data 19 de febrer pel qual es validen diverses factures
d’Endesa Energia SAU per import de 16.960,07 €
36. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 4/2021.
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37. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 5/2021.
38. Donar compte de la modificació de crèdit per incorporació de romanents 4/2021
39. Donar compte de la modificació de crèdit per incorporació de romanents 5/2021
40. Donar compte de la modificació de crèdit per incorporació de romanents - IMEB 1/2021
41. Donar compte del conveni de col·laboració signat entre l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de Calvià amb l’objecte d’aprovar
convocatòries de subvencions destinades a pal·liar les conseqüències de les
restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics
afectats.

CSV:

42. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calvià i l’associació Es
Capdellà en festes per a la cessió d’ús de local municipal.
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43. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calvià i l’associació de Amas
de casa y voluntariado de Son Ferrer per a la cessió d’ús de local municipal al carrer
Còndor de Son Ferrer.
44. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calvià i la asociación de
propietarios y vecinos de Portals nous y Bendinat per a la cessió d’ús de local
municipal al carrer Lluna, 3 de Portals Nous.
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45. Donar compte del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Calvià i Amnistia Internacional
Grup acció Calvià per a la cessió d’ús de local municipal a l’Avinguda Saragossa de
Galatzó.
46. Donar compte del conveni signat entre l'Ajuntament de Calvià i Pau Soberats Comas,
guanyador del premi CONNECT'UP 2020 per a la cessió d'un espai de treball en el
Centre Empresarial de Calvià amb núm. 2
47. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i l’associació
AMADIP ESMENT Fundació per a la realització d’accions de formació i ocupació a la
finca Galatzó per a persones amb discapacitat intel·lectual.
48. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i el Club deportivo Apnea
Mallorca per a la cessió d’ús de la piscina de Son Caliu.
49. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i el Calvià Racket tenis
Club per a la cessió d’ús i la gestió d’una pista de tennis del Palau municipal d’esports
Melani Costa.
50. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i el Club de Atletismo
Sporting Calvià per a la cessió d’ús de la pista d’atletisme de Magaluf.
51. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i el Club Costazaul
Calvià per a la cessió d’ús de mòdul de Son Ferrer.
52. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i el club Peguera Vertical
per a la cessió d’ús de la pista d’atletisme de Magaluf
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53. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i el club de futbol
sporting Santa Ponça Talarrubias pera la cessió d’ús del camp de futbol 11 i el camp de
futbol 7 del poliesportiu de Santa Ponça.
54. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i el Pegasus athletic club
per a la cessió d’ús de la pista d’atletisme de Magaluf.
55. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i el futbol club Son Caliu
per a la cessió d’ús del camp de rugby de Son Caliu, el camp de fútbol 7 de Son Caliu i
camp de futbol Julián Ronda de Costa de’n Blanes.
56. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i el club de futbol
sporting Son Ferrer per a la cessió d’ús del camp de futbol de Son Ferrer.
57. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i el club atlètic Peguera
per a la cessió d’ús i la gestió del camp de futbol del poliesportiu de Peguera.
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58. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i el club CBE-CBM per a
la cessió d’ús i la gestió de la sala d’activitats dirigides de Peguera i del mòdul de Son
Ferrer.
59. Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Calvià i el club deportivo atletas
del planeta per a la cesio d’ús de la pista d’atletisme de Magaluf.
60. Assumptes d’urgència.
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61. Precs i preguntes.

Calvià,
El Batle
Alfonso Rodríguez Badal
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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

