Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el proper divendres, 6
d’octubre, a les 17’00 hores, a la sala de sessions de la Casa Consistorial.
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 corresponents als assumptes inclosos a l’ordre del dia, són a la Secretaria Municipal, a
disposició dels membres de la Corporació.
Calvià, 3 d’octubre de 2006.
Carlos Delgado Truyols.
Batle
ORDRE DEL DIA
1.

Lectura i aprovació, si escau, dels esborranys de les actes corresponents a la sessió ordinària de
27.07.06. i a la sessió extraordinària i urgent de 26.09.06.

2.

Proposta per aprovar agrair i reconèixer els serveis que el Sr. Francisco Aycart Servera ha prestat
a aquesta Corporació.

3.

Proposta per autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’auto-taxi número 157, titularitat
del Sr. Ramón Barceló Barceló a favor de la seva filla i assalariada del sector, Sra. María
Barceló Sans.

4.

Proposta per incloure l’Associació anomenada “Associació de pares i mares d’alumnes de
l’escoleta infantil de Bendinat” en el registre Municipal d’Associacions, assignant-li el número
d’inscripció 193.

5.

Proposta per incloure l’Associació anomenada “Unió esportiva Peguera” en el registre Municipal
d’Associacions, assignant-li el número d’inscripció 194.

6.

Proposta per incloure l’Associació anomenada “Club Buceo Calvià” en el registre Municipal
d’Associacions, assignant-li el número d’inscripció 195.

7.

Proposta per atorgar al Sr. Sebastián Darder Bosch, treballador de Calvià 2000 S.A.,
compatibilitat per exercir una segona activitat de caràcter privat.

8.

Proposta per aprovar l’assignació de retribucions a la Sra. Jessie Catherine Mentink Duncan per
la seva assistència efectiva a les sessions plenàries, comissions informatives permanents i/o
especials o d’altres òrgans de govern i administració municipal.

9.

Proposta per aprovar l’elecció del Sr. Juan Puig Aparisi per ocupar la plaça de Jutge de Pau
substitut de Calvià per als propers quatre anys.

10. Proposta per aprovar la resolució de les al·legacions presentades pel Grup Municipal PSOE a
l’Ordenança reguladora de les subvencions per a finalitats d’adquisició d’habitatge al municipi
de Calvià, l’acceptació de les modificacions d’ofici i l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança.
11. Proposta per aprovar la resolució d’al·legacions i els llistats definitius en el procés d’adjudicació
de 30 habitatges de protecció pública al carrer Cóndor, cantonada carrer Àguila/Indiot de Son
Ferrer.
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12. Proposta per aprovar la resolució d’al·legacions i els llistats definitius en el procés d’adjudicació
de 26 habitatges de protecció pública al carrer Petirrojo de Son Ferrer i un habitatge a l’avinguda
Puig de Zaragoza a la urbanització Galatzó.
13. Proposta per resoldre les al·legacions presentades pel Grup Municipal PSIB-PSOE i l’aprovació
definitiva de la cessió gratuïta d’una parcel·la de 1.465m2 propietat municipal, situada en el
Terme Municipal de Calvià, Avinguda Puig de Zaragoza cantonada avinguda Son Pillo, al Servei
de Salut de les Illes Balears per a la construcció d’una Unitat Bàsica de Salut a la urbanització
Galatzó.
14. Proposta per aprovar l’Ordenança Municipal Reguladora pel càlcul de la fiança de residus de
construcció-demolició i assimilables.
15. Proposta per ratificar el Conveni subscrit el passat 15 de juny de 2006 entre l’Ajuntament de
Calvià i la família Maura Unzúe respecte a l’expropiació d’una porció de terreny de 4.353 m2
qualificada pel PGO com a sistema general d’equipament comunitari (EQF 03).
16. Proposta per aprovar l’adopció d’acord en relació a l’aprovació definitiva de la desafectació i
posterior cessió com aportació no dinerària a l’entitat Calvià 2000 d’una porció de terreny de
38.218 m2 propietat municipal coneguda com “Ses Barraques”.
17. Proposta per aprovar l’adopció d’acord en relació a la desafectació i posterior cessió com
aportació no dinerària a l’entitat Calvià 2000 d’un solar de 7.217 m2 propietat municipal conegut
com “Sa Deixelleria”.
18. Proposta per aprovar noves inversions referents al Acord Plenari de 23/02/06 de venda de
parcel·la de propietat municipal situada a la urbanització Golf de Bendinat e inversions a
realitzar amb el producte de la venda.
19. Proposta per aprovar la concertació d’una pòlissa de tresoreria a curt termini, amb l’entitat
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, per import de fins a 2.100.000,00 euros.
20. Proposta per aprovar la concertació d’una pòlissa de tresoreria a curt termini, amb l’entitat
Santander Central Hispano, per import de fins a 2.900.000,00 euros.
21. Proposta per aprovar l’Ordenança reguladora dels centres per a majors dependents al municipi de
Calvià.
22. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 182 de 29/06/06 recaiguda en el recurs
contenciós-administratiu PO 185/04 interposat per la “Asociación de Empresarios de Salas de
Fiesta, Discotecas y Similares de Baleares” contra l’Ajuntament de Calvià.
23. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 632 de 13/07/06 recaiguda en el
procediment ordinari PO 10/01 interposat per la “Comunidad de Propietarios del Edificio Luz
Mar” contra el Consell Insular de Mallorca essent codemandat l’Ajuntament de Calvià.
24. Proposta per ratificar el Decret de designació del lletrat Sr. Miguel Feliu Bordoy, adscrit als
Serveis Jurídics Municipals, per a la representació i defensa de l’Ajuntament al recurs contenciós
administratiu PA. 193/06, interposat per Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
25. Proposta per ratificar el Decret de designació del lletrat Sr. Miguel Feliu Bordoy, adscrit als
Serveis Jurídics Municipals, per a la representació i defensa de l’Ajuntament al recurs contenciós
administratiu PA. 156/06, interposat pel Sr. Francisco Cano Barea.
26. Proposta per aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns
immobles.
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27. Proposta per aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
28. Proposta per aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per optar a
proves de selecció de personal.
29. Proposta per aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del
servei de recollida i eliminació de fems.
30. Proposta per aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació
dels serveis en cementiris municipals.
31. Proposta per aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació
del servei de publicacions municipal.
32. Proposta per aprovar l’expropiació pel procediment d’urgència de parcel·la cadastral que
correspon a part de l’espai lliure públic (ELP/42) i en la qual s’ubica edifici fora d’ordenació a
adquirir i enderrocar per l’Ajuntament de Calvià.
33. Proposta per aprovar acceptar de la cessió per part del Consell de Mallorca a l’Ajuntament de
Calvià dels trams urbans de carreteres Ma 1011, Ma 1012 i Ma 1013.
34. Donar compte del Conveni subscrit entre Taylor Woodrow de España S.A. Unipersonal,
l’Ajuntament de Calvià i Fundació 2004.
35. Donar compte del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i la “Asociación
Deportiva Atletismo Calvià”.
36. Donar compte del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i la “Asociación de
Hoteleros de Paguera-Cala Fornells per a la cessió de l’ús del Casal de Peguera per a la
realització dels actes derivats del programa “Calvià: El Invierno Europeo”.
37. Donar compte de l’annex al Conveni de col·laboració de data 31 de maig de 2004 subscrit entre
l’Ajuntament de Calvià i la “Asociación de Vecinos de Peguera” per a la cessió del dret
d’usdefruit del Casal de Peguera.
38. Donar compte del Conveni de col·laboració per a programes d’inserció laboral de persones amb
discapacitat i necessitat de suport – treball amb suport, per a l’any 2006.
39. Donar compte del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i l’Hotel H10 Punta
Negra.
40. Donar compte del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i l’Associació de Pares
i Amics de Sords (ASPAS) pel desenvolupament del projecte de suport psicosocial.
41. Donar compte del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i l’empresa Isla Verde
Jardinería y Servicios S.L.
42. Donar compte del Conveni instrumental entre l’Ajuntament de Calvià i l’empresa pública Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears per l’establiment dels compromisos assumits
com a conseqüència de la concessió de l’ajuda per a actuacions en camins rurals.
43. Donar compte de la liquidació del pressupost d’escoletes de l’exercici 2005.
44. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’IMEB de l’exercici 2005.
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45. Donar compte dels Decrets i Resolucions de Batlia corresponents al mes de juliol de 2006.
46. Donar compte dels Decrets i Resolucions de Batlia corresponents al mes d’agost de 2006.
47. Moció presentada pel Grup Municipal PSOE en relació a la gratuïtat dels llibres de text a
l’ensenyament obligatori.
48. Moció presentada pel Grup Municipal PSOE en relació al Conveni signat amb Nuevo Agora
Centro de Estudios, S.L. i la construcció d’una piscina a Son Ferrer.
49. Moció presentada pel Grup Municipal PSOE en relació al Conveni signat amb Nuevo Agora
Centro de Estudios, S.L. i la construcció d’un camp de futbol a Son Caliu.
50. Assumptes d’urgència.
51. Precs i preguntes.
Calvià, 3 d’octubre de 2006.
Aprovat pel Batle
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