Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el proper dijous, 25 de gener, a
les 19’00 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, 22 de gener de 2007.
ORDRE DEL DIA PLE
1.

Lectura i aprovació, si escau de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de
30.11.06

2.

Proposta per adoptar acord en relació a l’aprovació definitiva de la desafectació i posterior cessió
com a aportació no dinerària a l’entitat Calvià 2000 d’un solar propietat municipal conegut com
“Sa Deixalleria”

3.

Proposta per ratificar el conveni subscrit entre l’Ajuntament i l’Església catòlica en relació a
l’expropiació d’una porció de terreny de 4.237,55 per a executar les determinacions de la unitat
de actuació del PGO, codi UA/PT-03, referent a l’adquisició d’una superfície total de 414,55 m2
fora de l’àmbit de la unitat d’actuació del PGO codi UA/PT-03, necessària per a la viabilitat de
l’execució de la citada actuació.

4.

Proposta per aprovar el pla municipal de prevenció i atenció de drogodependències.

5.

Proposta per subsanar un error material d l’acord de 2 de juny de 2006 d’aprovació inicial de
l’adaptació del P.G.O. de Calvià al Pla Territorial de Mallorca

6.

Proposta per aprovar el plec de bases que han de regir l’adjudicació provisional i posterior
alineació per procediment obert i forma de concurs de 3 habitatges de protecció publica
adaptades i aparcaments exteriors a la promoció de 4 edificis de 62 habitatges de protecció
publica del carrer Sabina.

7.

Proposta per aprovar el plec de bases que han de regir l’adjudicació provisional i posterior
alienació per procediment obert i forma de concurs de 59 habitatges de protecció pública i
aparcaments exteriors, al carrer Sabina a Peguera i 1 habitatge de protecció autonòmica a
l’avinguda de Saragossa, 8 del Galatzó.

8.

Proposta per acatar i complir la sentència núm. 948 de data 15.11.06 recaiguda en el recurs
contenciós José Luis Pérez Bailon

9.

Proposta per acatar i complir la sentència núm. 970 de data 21.11.06 recaiguda en el recurs
contenciós administratiu seguit amb el número d’actuacions PO 104/03 interposat a instància de
la Confederació Sindical de Comissions Obreres.

10. Proposta per a ratificar l’acord adoptat per la Junta Rectora del Consorci Mirall Calvià en sessió
de data 21.12.06 consistent en l’aprovació d’una operació financera a subscriure pel Consorci.
11. Proposta per ratificar el pressupost del Consorci Mirall Calvià per a l’exercici de 2007.
12. Donar compte dels Decrets i Resolucions de Batlia corresponents al mes de novembre i
desembre de 2006.
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13. Donar compte del conveni signat amb el Bisbat de Mallorca en relació a la construcció d’un nou
centre parroquial al Galatzó i les ampliacions dels centres parroquials de Son Ferrer i Santa
Ponça.
14. Donar compte de l’acord de col·laboració en matèria d’intercanvi musical juvenil entre
l’Ajuntament i la Regiduria de l’infància i joventut de l’Ajuntament de Rivas Vaciamadrid.
15. Donar compte de la modificació de l’addenda de 21 de novembre de 2005, al conveni de
cooperació entre el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Calvià de 20 de desembre de
2002 per al desenvolupament d’activitats emmarcades dins el programa operatiu objectiu 2.
16. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i la Fundació Sos
Animal per a l’aplicació de la llei 1/1992 de 8 d’abril de la CAIB, de protecció dels animals que
viuen a l’entorn humà.
17. Donar compte del conveni signat amb Tradia Telecom S.A.U. en relació a la cessió de l’ús
exclusiu d’una parcel·la al carrer Gaspar M. Jovellanos.
18. Donar compte del conveni entre el servei d’ocupació de les Illes Balears i l’Ajuntament de
Calvià pel qual es resol el procediment de concessió de subvenció pública per a la posada en
pràctica de programes experimentals en matèria d’ocupació.
19. Donar compte del conveni entre IBATUR, l’Ajuntament de Calvià i la Fundació Calvià 2004,
per qual s’estableix la seu i els instruments de gestió de la “Baleares film comission”
20. Donar compte del conveni de pràctiques en empreses i institucions per a estudiants d’estudis
oficials de Postgrau
21. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Institut d’estratègia turística de les Illes
Balears i l’Ajuntament per a realitzar el projecte de col·locació d’un ascensor a la platja de Cas
Català.
22. Donar compte de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Institut d’estratègia turística de
les Illes Balears i l’Ajuntament per a realitzar el projecte de col·locació d’un ascensor a la platja
de Cas Català.
23. Donar compte del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca, l’Ajuntament
d’Alcúdia, l’Ajuntament de Calvià, l’Ajuntament de Montuïri i l’Ajuntament de Manacor, per a
la realització del projecte Primavera Arqueològica
24. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i l’Associació de
comerciants i empreses de serveis turístics de Mallorca per a la dinamització de l’entorn
comercial durant la campanya de temporada de Nadal i Reis.
25. Donar compte de la interlocutòria de data 1.12.06 recaiguda al PO 209/06 interposat pel Sr.
Miquel Nigorra Oliver contra l’Ajuntament de Calvià
26. Donar compte de la sentència de data núm. 437 de data 05.12.06 recaiguda al recurs contenciós
administratiu seguir amb el número d’actuacions PO 262 /05 interposat a instància de la
mercantil Ferrovial Agroman SA contra l’Ajuntament de Calvià.
27. Donar compte de la sentència de data 05.12.06 recaiguda en el recurs contenciós administratiu
seguit amb el número d’actuacions PO 143/05 interposat a instància de Antonio Gutierrez Vilar
contra l’Ajuntament de Calvià.
28. Donar compte de la sentència núm. 392 de data 20.11.06 recaiguda en el recurs contenciós
administratiu seguit amb el número d’actuacions PO 208/05 interposat a instància del Sr. José
Ruiz Martínez contra l’Ajuntament de Calvià.
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29. Donar compte de la sentència núm. 976 de data 21.11.06 recaiguda en el recurs contenciós
administratiu seguit amb el número d’actuacions PO 1464/02 interposat a instància de l’entitat
ISBA SGR contra l’Ajuntament de Calvià .
30. Donar compte de la interlocutòria de data 04.10.06 recaiguda al recurs de cassació seguit amb el
número d’actuacions 535/06 interposat contra la sentència 574/05.
31. Assumptes d’urgència.
32. Precs i preguntes.
Calvià a 22 de gener de 2007
Aprovat pel Batle
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