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C E R T I F I C: Que la Corporació Plenària, en sessió ordinària de dia 28 de gener de
2021, en el seu punt 31, aprovà per majoria, el següent acord:
“31. PROPOSTA PER APROVAR EL PLA ANUAL NORMATIU CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2021.
Vist que amb data 08.01.2021, es va iniciar per l'Alcaldia expedient per dur a terme
l'aprovació del Pla Anual Normatiu d'aquest Ajuntament.
Vist que s'ha rebut el Pla Anual Normatiu municipal redactat pels Serveis Tècnics
Municipals.
Vist l'Informe de Secretaria i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.d)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple a
proposta de la Comissió Informativa, es proposa l'adopció del següent,
ACORD
PRIMER. Aprovar el Pla Anual Normatiu 2021 d'aquest Ajuntament redactat pels
Serveis Tècnics Municipals, que s'adjunta a la present proposta.
SEGON. Publicar el present acord al Portal de la Transparència d'aquest Ajuntament
[adreça https://www.calvia.com] amb la finalitat de que aquest a la disposició dels
interessats.”
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“PLA ANUAL NORMATIU 2021
Iniciatives reglamentàries que es preveu que vagin a ser elevades per a la
seva aprovació dins l'any 2021:
ÀREA DE BATLIA
Adequació a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic de las ordenanzas y reglamentos municipales.
Adequació de la normativa a l'Administració electrònica
Aprovació de la nova “Ordenança reguladora del procediment administratiu comú
electrònic de l'Ajuntament de Calvià” (inclou, entre altres, la derogació de l'Ordenança
municipal d’execució telemàtica de procediments administratius i de regulació del
registre telemàtic de la Corporació i de l'Ordenança administrativa de l'Ajuntament de
Calvià per la qual es regula l'ús de codi segur de verificació en aquesta Corporació).
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Adaptació del Reglament Orgànic Municipal a la reforma de la Llei 20/06 municipal i de
règim local de les Illes Balears per permetre l'assistència telemàtica dels regidors al
plenari en determinats supòsits.
Aprovació del Reglament de regulació dels mitjans informàtics i de garanties per a la
participació a distància dels regidors al plenari.
TURISME
Ordenança reguladora per a la gestió del litoral del municipi de Calvià
Ordenança reguladora per a la realització d'activitats audiovisuals i sessions
fotogràfiques en el municipi de Calvià
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, IGUALTAT, COMUNICACIÓ I POLICIA LOCAL
DESENVOLUPAMENT SOCIAL, INFÀNCIA I GENT GRAN.
POLICIA LOCAL
Modificació Ordenança municipal de Foment de la Convivència
Modificació Ordenança municipal de pub-crawling
Modificació Reglament premis i condecoracions de la Policia Local
Modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per la utilització de la galeria de
tir de la Policia Local.

CAL06074504U356059567C3D3D4

SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIAL I GENT GRAN:
Modificació de l'Ordenança reguladora dels Centres per a majors depenents en el
municipi de Calvià. (Llar de Calvia)
Modificació Reglament Servei de menjar a domicili.
Modificació de l'Ordenança reguladora del Servei d'Ajuda a domicili i del Servei de
teleassistència domiciliària.
Proposta derogació Ordenança Reguladora de la targeta municipal de famílies
nombroses del municipi de Calvià.
Modificació Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del Serveis en els
centres per a majors depenents en el municipi de Calvià.
Modificació Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de menjar
a domicili.
Modificació Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei d'ajuda a
domicili.
SERVEI BENESTAR SOCIAL:
Reglament de prestacions econòmiques per a la cobertura de necessitats bàsiques

CSV:

CULTURA
C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 100 – a/e: calvia@calvia.com

https://www.admonline.calvia.com/csv

No es preveu cap modificació.
HABITATGE

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

Modificació ordenança habitatges socials
Creació Registre de pisos HPO per adjudicació de pisos de lloguer i compravenda de
HPO.
Modificació de l'ordenança reguladora de les ajudes de lloguer.
ÀREA DE TRANSPARÈNCIA, INNOVACIÓ I SERVEIS ECONÒMICS.
SERVEIS ECONÒMICS
Ordenança municipal de subvencions
Reglament de Control Financer
Modificació de les Ordenances reguladores de l'Impost de Béns immobles (IBI) i de
l'Impost sobre Instal·lacions, Construccions i Obres (ICIO)
Modificació de les Ordenances fiscals i adaptació de les mateixes a la normativa
vigent.
ÀREA DE JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, MEDI AMBIENT, TRANSICIÓ
ECOLÒGICA I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA.
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MEDI AMBIENT
Nova Ordenança municipal de regulació d’usos i activitats de la finca Galatzó.
Actualització i modificació de l'actual OOMM de Benestar i Tinença d'animals que
viuen a l'entorn humà
Nou Reglament per regular les colònies felines al municipi.
Modificació Reglament horts urbans.
Noves OOMM per ordenar i regular la transició ecològica, el pacte verd i la emergència
climàtica
Proposta de modificacions puntuals a l'ordenança fiscal per afavorir i incentivar la
implementació de mesures sostenibles.
JOVENTUT
Actualització de l'ordenança de Participació Ciutadana per la seva adaptació a la Llei
11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears.
Actualització i modificació del Reglament de l'edifici municipal d'Es Generador.
Reglaments d'ús de la resta d'Espais de Joventut i Participació (oberts i tancants:
Skate Park, locals entitats, etc)
Actualització i modificació de la Normativa dels BUCS d'assaig.
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ÀREA D’ESPORTS I CIUTADANS ESTRANGERS.
ICE
Preu públic per la prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals.
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I INFRASTRUCTURES.
INFRASTRUCTURES
Modificació de l’Ordenança municipal de circulació.
ÀREA D’URBANISME, COMERÇ I ACTIVITATS
ACTIVITATS I COMERÇ:
Nova ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública (béns demanials
municipals).
URBANISME
Ordenança municipal d'Inspecció Tècnica d'Edificis
Aprovació inicial revisió PGOU
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ÀREA D’EDUCACIÓ I OCUPACIÓ.
IMEB
Modificació de l´Ordenança de Preu públic per a la prestació de serveis a les escoles
municipals d´Educació Infantil. Adaptació dels requisits econòmics a la situació actual.
IFOC
No se'n preveu cap.”
I perquè consti, i tingui els efectes que corresponguin -amb la reserva de l’article 206
del RD 2568/86, de 28 de novembre- sign aquest certificat d’ordre i amb el vist-i-plau
del Batle, Sr. Alfonso Rodríguez Badal.
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Calvià,
Vist i plau
El Batle,
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