Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el proper
dijous, 27 de setembre, a les 12’00 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, 24 de setembre de 2007.
Carlos Delgado Truyols.
Batle.
ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària
de 26.07.07.
2. Proposta per procedir a incloure l’Associació anomenada “Asociación Castellano
Manchega de Calvià” en el registre municipal d’associacions, assignant-li el número
d’inscripció 199.
3. Proposta per determinar les festes locals del municipi de Calvià per a l’any 2008.
4. Proposta per aprovar la incorporació de Calvià a la “Red Española de Ciudades por el
Clima”.
5. Proposta per a l’aprovació de factures de l’exercici anterior.
6. Proposta per aprovar la inclusió en el Pla d’Obres i Serveis de l’obra de renovació de
les xarxes de sanejament i proveïment a Son Ferrer (Fase I).
7. Proposta de sol·licitud al Servei de Sanejament i Qualitat de les Aigües d’una
indemnització pels costos de conservació, manteniment i explotació del servei de
depuració d’aigües, trienni 2008-2010.
8. Proposta per designar membre del Consell d’Administració de l’IFOC al Sr. Manuel
Onieva Santacreu.
9. Proposta per aprovar la ratificació de la suspensió cautelar d’ocupació i sou al Sr. Juan
José Prades Moreno, acordada per Decret de Batlia de data 21.08.07.
10. Donar compte de la Interlocutòria d’execució de sentència de data 30 de juliol de 2007
recaiguda en el Procediment Ordinari 254/01 seguit a intància de la Comunitat de
Propietaris de l’Edifici Dos Playas contra l’Ajuntament de Calvià, així com requeriment
a la Batlia per a la seva execució.
11. Donar compte de la Sentència núm. 172, de data 30 de juliol de 2004, recaiguda en el
recurs d’apelació seguit baix el núm. 48/07 interposat per l’entitat MAPFRE
INDUSTRIAL contra la sentència de data 28 de setembre de 2006 del Jutjat de Primera

Instància núm. 8 de Palma.
12. Donar compte dels Decrets i Resolucions de Batlia del mes de juliol.
13. Donar compte dels Decrets i Resolucions de Batlia del mes d’agost.
14. Donar compte del conveni signat amb el Consell Insular de Mallorca per dur a terme
una campanya d’excavació i adequació per a la visita del jaciment del Puig de Sa
Morisca de Calvià.
15. Donar compte de l’addenda a l’acord de cooperació entre l’Ajuntament de Calvià i
l’empresa pública “Gestió d’Emergències de les Illes Balears, S.A.”, per al
desenvolupament, control i l’adequació del Pla de Seguretat a les Platges de les Illes
Balears.
16. Donar compte del conveni signat amb Rey Sol, S.A., per a la difusió d’informació i
publicitat vinculada al terme municipal de Calvià.
17. Assumptes d’urgència.
18. Precs i Preguntes.

Calvià, 24 de setembre de 2007.
Aprovat pel Batle,

