Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el proper dijous, 30 de
maig 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.
Vist i Plau
CASTAÑER
ALEMANY, JOAN

Els expedients 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
25.04.13.

2. Proposta per aprovar agrair i reconèixer públicament els serveis que ha prestat a
aquesta Corporació el Sr. Juan José Sans Quetglas.
3. Proposta per aprovar procedir a inscriure l’associació anomenada “Asociación de
polacos en Mallorca” en el Registre Municipal d’Associacions, assignant-li el número
d’inscripció 245.
4. Proposta per aprovar elegir al candidat Sr. Fernando Rodríguez Peña per ocupar la plaça
de Jutge de Pau de Calvià per als propers quatre anys.
5. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’auto-taxi núm.
077, titularitat del Sr. Pablo Freixas, a favor de l’assalariat Sr. Miguel Muñoz.
6. Proposta per aprovar els treballs de revisió del Catàleg de llocs de feina de l’Ajuntament
corresponents a 2012.
7. Proposta per aprovar inicialment la nova ordenança municipal de protecció del medi
ambient contra la contaminació acústica per renous i vibracions.
8. Proposta per aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General de Calvià
per a la inclusió de la reserva estratègica de sol i ordenació del romanent de terrenys que
pertanyen al PMT-MG (PERI), no inclòs en dita reserva.
9. Proposta per aprovar provisionalment la modificació puntual MP-7/2012 relativa a la
modificació de diferents articles continguts en les normes urbanístiques del PGOU.
10. Proposta per aprovar provisionalment la modificació puntual MP-05/2012 relativa a un
Equipament Privat (EQ-R) i a un Sistema General de Comunicacions i Infrastructures
(SGCI) a Peguera i creació d’una nova unitat d’actuació identificada amb el codi
UA/PG-09 PG.
11. Proposta per aprovar definitivament la modificació de l’Estudi de Detall de la Unitat
d’Actuació de Costa d’en Blanes codi UA/CB-04.

Firma
Manuel-Adolfo Onieva Santacreu
27/05/2013 14:35:39
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12. Proposta per aprovar sotmetre a exposició pública durant el termini de 30 dies hàbils
l’avanç de la modificació puntual del PGOU de Calvià MP 10/12, corresponent a la
primera fase del pla de rehabilitació integral de les zones turístiques de Calvià.
13. Proposta per aprovar alterar inicialment la qualificació jurídica del vehicle marca
Citroen Xsara-Picasso amb matrícula 2069 DDL, adscrit a Policia Local, per a la seva
posterior cessió a l’Ajuntament d’Estellencs mitjançant conveni.
14. Proposta per aprovar reconèixer la relació de factures d’exercicis anteriors per import de
91.990’09 euros i incorporar-les al pressupost de l’exercici 2013.
15. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret núm. 84 de 25/03/2013 recaigut en el
recurs contenciós administratiu Procediment Ordinari núm. 724/2010 seguit a instàncies
de la Confederación Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears contra
l’Ajuntament.
16. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 69/2013 de 15/03/2013
recaiguda en el recurs contenciós administratiu Procedimient Ordinari núm. 169/2010
seguit a instàncies de l’entitat Nova Santa Ponsa Golf SA. contra l’Ajuntament.
17. Proposta per aprovar acatar i complir la Sentència núm. 96/2013 de 2/04/2013
recaiguda en el recurs contenciós administratiu Procediment Ordinari núm. 179/2010
seguit a instàncies de l’entitat Casasnovas Property CB. contra l’Ajuntament.
18. Proposta per aprovar acatar i complir el Decret 243/2012 de 30/11/2012 recaigut en el
recurs contenciós administratiu Procediment Abreujat núm. 129/2012 seguit a
instàncies del Sr. Manuel Carrizo Heras contra l’Ajuntament.
19. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 58/2013 de 4/03/2013 recaiguda
en el recurs contenciòs administratiu Procediment Abreujat núm. 404/2011 seguit a
instàncies del Sr. Miguel A. Guarí Vila contra l’Ajuntament.
20. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 109/2013 de 12/04/2013
recaiguda en el recurs contenciós administratiu Procediment Abreujat núm. 308/2011
seguit a instàncies de la Sra. Catalina García Pascual contra l’Ajuntament.
21. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 113/2013 de 24/04/2013
recaiguda en el recurs contenciós administratiu Procediment Abreujat núm. 216/2010
seguit a instàncies del Sr. Fernando Estévez Cruz contra l’Ajuntament sent
codemandada l’entitat Calvià 2000, SA.
22. Proposta per aprovar acatar i complir el decret 5/2013 de 22/01/2013 recaigut en el
recurs contenciós administratiu Procediment Abreujat núm. 52/2011 seguit a instàncies
de l’entitat D. Pedro Hernández y Lynette Chetland CB. contra l’Ajuntament.
23. Proposta per aprovar acatar i complir el decret 32/2013 de 14/03/2013 recaigut en el
recurs contenciós administratiu Procediment Ordinari núm. 127/2011 seguit a instàncies
del Sr. Antonio Vicens Batle contra l’Ajuntament.
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24. Proposta per aprovar atorgar al Sr. Barlomé Picornell Guerrero, treballador de Llar de
Calvià, SA, compatibilitat per exercir una segona activitat de caràcter privat.
25. Moció del Grup PSOE per a la millora de les línies de transport públic a Calvià.
26. Moció del Grup PSOE sobre la política impositiva del Govern de les Illes Balears.
27. Moció del Grup PSOE sol·licitant la suspensió de la pròrroga del conveni signant entre
els Ajuntaments de Calvià i Andratx i l’empresa municipal Calvià 2000, SA per a la
realització del servei de recollida selectiva en el municipi d’Andratx.
Control de l’activitat municipal.
28. Donar compte dels Decrets i Resolucions de batlia corresponents al mes d’abril de
2013.
29. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 4/13.
30. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 5/13.
31. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 6/13.
32. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 7/13.
33. Donar compte de la modificació de crèdit per incorporació de romanents núm. 2/13.
34. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 1/13 de l’IMEB.
35. Donar compte de la modificació de crèdit per Decret núm. 2/13 de l’IMEB.
36. Donar compte del conveni signat amb Ocibar, SA per a l’execució de les obres
compreses en el projecte de “Construcció de rodona al carrer Gran Via del Toro”.
37. Donar compte del conveni signat amb Calvià 2000, SA i les associacions empresarials
del municipi per a la gestió coordinada i conjunta d’actuacions en matèria de recollida
selectiva de residus sòlids urbans, per als exercicis 2013 a 2015.
38. Donar compte del conveni signat amb la Fundació Calvià 2004 per a la gestió del
projecte Betart 2013.
39. Donar compte del conveni signat amb l’Associació d’Escaquistes de Balears, Marc
Peris i Carratalà i la Fundació Calvià 2004 per a la gestió d’una intervenció artística
urbana.
40. Donar compte del conveni signat amb l’Asociación Rociera Andaluza de Calvià per a
l’organització de les festes del Rocio a Calvià 2013.
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41. Assumptes d’urgència.
42. Precs i preguntes.

Calvià, 27 de maig 2013.
El Batle,
Manuel Onieva Santacreu.

Destinataris:
Sr. Manuel Onieva Santacreu
Sr. Miguel Bonet Rigo
Sra. Esperanza Catalá Ribó
Sr. Manuel Jesús Grille Espasandín
Sra. María Cristina de León Rodríguez
Sra. María Eugenia Frau Moreno
Sr. Daniel David Perpiñá Torres
Sra. Mª Cristina Tugores Carbonell
Sr. Enrique Ortega Aguera
Sr. Antonio Alarcón Alarcón
Sra. Angela Pauline Guerrero
Sra. Carmen Morano Garrido
Sra. Olga Plaza Núñez
Sr. Jaime Bestard Limongi

Sr. Alfonso Luís Rodríguez Badal
Sra. Marta de Teba Fernández
Sr. Andrés Serra Martínez
Sr. José Manuel Campos Ramírez
Sr. Juan Recasens Oliver
Sra. María Teresa Albertí Casellas
Sr. Juan Cuadros Martínez
Sra. Eva María Serra Félix
Sr. Antonio Maldonado Molina
Sra. Elke Wilhelm
Sr. Alfonso Molina Jiménez
Sr. Secretari Accidental
Sr. Interventor Accidental
Tauler d’anuncis
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