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Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calvià, que tindrà lloc el proper
dijous, 27 de maig 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 dels esborranys de les actes corresponents a la sessió ordinària de
dia 29.04.21. i a la sessió extraordinària i urgent de dia 05.05.21.
2. Proposta per aprovar les retribucions per exercir el càrrec de regidora de la Sra.
Dolores Godoy Alcoy.
3. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 156/20 de 26/05/2020 dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 al Procediment Ordinari 72/2020 (anterior
PA 175/2018) al recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. José Luis Mosteiro
Sans contra l’Ajuntament de Calvià.
4. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 605/2020 dictada el 27/11/2020
per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, Rotlle de Sala 269/2020, en el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament
de Calvià en front de l'anterior sentència.
5. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret núm. 40/2021 de 22 de abril de 2021
dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 al Procediment Abreujat 151/2017 al
recurs contenciós administratiu interposat per la Comunitat de propietaris Edifici Mar de
Portals contra l'Ajuntament de Calvià.
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6. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 169/2021 de 03/05/2021
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 al Procediment Abreujat 376/2020 al
recurs contenciós administratiu interposat per Mª Desemparados, José Antonio, Pilar,
Alfredo, Javier i Alberto de Juan Carrasco contra l'Ajuntament de Calvià.
7. Proposta per aprovar incloure l’associació anomenada “Club esportiu TRI R3X” al
Registre municipal d’associacions, assignant-li el número d’inscripció 342.
8. Proposta per aprovar elegir la candidatura del Sr. Miguel Plasencia Plasencia por
ocupar la plaça de Jutge de Pau titular de Calvià.
9. Proposta per aprovar determinar les festes locals del municipi de Calvià per a l’any
2022.
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10. Proposta per aprovar ratificar l’adhesió al pacte de les batlies per al clima i energia
sostenible (PAESC): Ambicions renovades del Pactes de les batlies d’Europa.
11. Proposta per aprovar actualitzar el conveni entre el Ministeri d’Educació i Formació
Professional i l’Ajuntament per al desenvolupament del servei d’Aula Mentor.
12. Proposta per aprovar designar membre del Consell Rector de l’òrgan desconcentrat
“Sa Societat” al Sr. Francesc Sans Salom, en representació de l’Obra Cultural Balear.
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13. Proposta per aprovar acceptar les condicions i prescripcions per les que podria atorgarse la concessió d’ocupació de 9860 metres quadrats de domini públic marítim-terrestre,
amb destí a millora paisatgística del front marítim de Santa Ponça.
14. Proposta per aprovar inicialment la proposta de conveni de planejament urbanístic per
a cessió terrenys, segregació i agregació de les parcel·les cadastrals
558006DD6705N0001MJ i 558009DD6705N0001RJ, de Son Caliu, amb canvi d’ús.
15. Proposta per aprovar ratificar l’Adenda de data 7 de maig de 2021 al conveni urbanístic
subscrit entre l’Ajuntament de Calvià i l’entitat “Nuevo Ágora Portals, SL”.
16. Proposta per aprovar prorrogar el conveni d’investigació i assessorament científic
signat entre la Fundació Universitat Empresa i l’Ajuntament de Calvià, en matèria de
Patrimoni històric i desenvolupament del Parc arqueològic del Puig de sa Morisca.
17. Moció presentada pels grups municipals del grup municipal PSIB-PSOE, Partit Popular
i Podemos-Més per Calvià a favor d’alliberar les patents de les vacunes Covid-19.
18. Moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular per al restabliment de les rutes
d’autobús escolar eliminades per zonificació fins a la regularització de la situació.
19. Moció presentada pel grup municipal Vox-Calvià per a la neteja de grafitis en el terme
municipal.
20. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos-Partido para la ciudadanía per a
l’obtenció del Segell de Turisme Familiar, incorporant a Calvià al Club de Producte
Turisme Familiar.
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21. Moció presentada pel grup municipal Podemos-Més per Calvià pel sosteniment dels
centres de primer cicle d’educació infantil.
CONTROL DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL.
22. Donar compte dels decrets i resolucions de Batlia corresponents al mes d’abril.
23. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació del
Batle i del Plenari durant el mes d’abril.

24. Donar compte de l’escrit presentat pel grup municipal del Partit Popular designant les
persones que han de substituir al Sr. Pedro Juan Porcel Moner a les diferents
comissions i òrgans col·legiats de les que formava part i designant a altres
representants a diferents comissions i òrgans col·legiats.
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25. Donar compte de la modificació de crèdit per decret núm. 6/2021.
26. Donar compte del conveni entre l’Ajuntament i l’Oficina de prevenció i lluita contra la
corrupció a les Illes Balears per tal d’establir l’ús del Registre de béns patrimonials de
l’OAIB per part de l’Ajuntament.
27. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Club deportivo
Discaesports per a la cessió de l’ús del mòdul esportiu de Bendinat.
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28. Donar compte de la pròrroga del conveni entre l’Ajuntament i l’Asociación de vecinos,
propietarios y simpatizantes urbanización El Toro per a la cessió d’ús de local.
29. Donar compte del conveni entre l’Ajuntament i l’Asociación cultural y vecinal de Son
Ferrer per a la cessió d’ús de local.
30. Donar compte de l’addenda al conveni entre l’Ajuntament i l’Asociación de personas
con discapacidad de Calvià (ASDICA) per a la cessió d’ús d’un local.
31. Donar compte del conveni entre l’Ajuntament i la Sra. Maria Sol di Catarina Zubillaga
per a la cessió d’un espai de treball en el Centre Empresarial de Calvià, amb núm. 5.
32. Assumptes d’urgència.
33. Precs i preguntes.
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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. 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

Sra. Mª Dolores Godoy Alcoy
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

