Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el proper dijous, 31 de
gener, a les 12’15 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, 28 de gener de 2008.
Carlos Delgado Truyols.
Batle.

ORDRE DEL DIA
1.

Lectura i aprovació, si escau, dels esborranys de les actes corresponents a la sessió ordinària de
dia 29.11.07 i a la sessió extraordinària de dia 12.12.07.

2.

Proposta per aprovar definitivament la delimitació de la Unitat d’Actuació denominada UA/PG
La Romana de Peguera.

3.

Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’auto taxi número 143,
titularitat del Sr. Alejandro Martínez, a favor l’assalariat Sr. José A. Plasencia.

4.

Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’auto taxi número 087,
titularitat del Sr. Sebastian Caldentey, a favor del seu fill polític Sr. Fernando Caldentey.

5.

Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’auto taxi número 066,
titularitat del Sr. Pedro Morlá, a favor l’assalariat Sr. Juan de Dios Molero.

6.

Proposta per aprovar ratificar el Decret de Batlia pel qual es designa advocat perquè assumeixi la
representació i defensa dels interessos de la Corporació en el recurs contenciós administratiu PO
156/06, interposat pel Sr. Francisco Cano.

7.

Proposta per aprovar ratificar el Decret de Batlia de designació i compareixença en el recurs de
cassació seguit davant el Tribunal Suprem contra la sentència núm. 773 de 26.09.07, sent la part
adversa l’entitat Urbamar, SL.

8.

Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 156 de data 18.12.07, recaiguda en el
recurs contenciós administratiu seguit com procediment abreujat 123/07, interposat a instàncias
del Sr. Lluis Guasp.

9.

Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 942 de data 09.11.07, recaiguda en el
rotllo d’apel·lació núm. 151/07, sent la part apel·lant el Sr. José Ruíz.

10. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 1079 de data 28.12.07, recaiguda en el
rotllo d’apel·lació núm. 380/07, sent la part apel·lant el Sr. Sebastián Bis.

11. Proposta per aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
pel servei de retirada de vehicles, objectes pesats o voluminosos de la via pública i la seva
custòdia.
12. Proposta per aprovar les despeses referents a les gestions a realitzar per advocats per recuperar la
parcel·la en garantia de l’execució de les obres de la urbanització Sol de Mallorca.
13. Donar compte dels Decrets i Resolucions de Batlia dels mesos de novembre i desembre de 2007.
14. Donar compte del Conveni signat amb la Fundación Handisport, mitjançant el qual l’Ajuntament
cedeix a la fundació la utilització d’una dependència del polisportiu de Magaluf per a la
promoció d’accions per a promoure la integració de persones discapacitades.
15. Donar compte de la pròrroga del Conveni de col·laboració signat amb la Conselleria d’Interior
per a la millora de la seguretat pública, en concret, l’execució de les inversions previstes en el
Pla de Coordinació de Policies Locals.
16. Donar compte del Conveni de col·laboració signat amb l’INSERSO i la Fundació ONCE per a la
realització d’un projecte d’obres d’accessibilitat.
17. Donar compte del Conveni signat amb l’Asociación Deportiva Atletismo Calvià (ADA Calvià)
per a l’establiment d’una col·laboració mútua per organitzar el marató i mig marató de Calvià
2007.
18. Donar compte del Conveni signat amb la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia per a la
construcció d’un Recinte Multimodal a Calvià.
19. Donar compte del Conveni signat amb la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia per a
l’anàlisi d’oportunitats de millores energètiques en instal·lacions d’enllumenat exterior.
20. Donar compte de l’acord de col·laboració signat amb Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)
per a la divulgació de la “Hipoteca Joven de la CAM).
21. Donar compte de la Interlocutòria núm. 326 de data 26.11.07 recaiguda en el PO 326/07,
interposat a instància del Sr. José Mª Ferrer.
22. Donar compte de la Interlocutòria núm. 292 de data 16.10.07 recaiguda en el PA 236/07,
interposat a instància de la Sra. Mª Ángeles Serna.
23. Donar compte de la Sentència núm. 976 de data 28.11.07 recaiguda en el recurs contenciós
administratiu seguit amb número actuacions 1024/03, interposat per l’Ajuntament de Calvià
contra la CAIB, sent codemandada l’enitat Parques Deportivos Paguera, SL.
24. Assumptes d’urgència.
25. Precs i preguntes.
Calvià, 28 de gener de 2008.

