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C E R T I F I C: Que la Corporació Plenària, en sessió ordinària de dia 27 de gener de
2022, en el seu punt 29, aprovà per majoria, el següent acord:
“29. PROPOSTA PER APROVAR EL PLA ANUAL NORMATIU
AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI 2022.

D’AQUEST

Vist que 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 2022 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
El text definitiu del Pla és el següent:
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“PLA ANUAL NORMATIU 2022
Iniciatives reglamentàries que es preveu que vagin a ser elevades per a la seva
aprovació dins l'any 2022:
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 electrónica.
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TURISME
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-

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, IGUALTAT, COMUNICACIÓ I POLICIA LOCAL.
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POLICIA LOCAL
-

Aprovació del nou Reglament de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció
Civil de Calvià.
Aprovació de l'Ordenança municipal reguladora del dipòsit, custòdia i
devolució dels objectes perduts de l'ajuntament de Calvià.
Aprovació del Pla d'emergència municipal de Calvià.
Modificació de les quantitats de les sancions del catàleg d'infraccions i
sancions de l'Ordenança per al foment de la convivència a Calvià.
Modificació de les quantitats de les taxes de l'Ordenança fiscal reguladora
de la taxa per serveis especials motivats per espectacles, transports i altres.
Modificació de les quantitats dels preus públics de l'Ordenança fiscal
reguladora del preus públics per la utilització de les instal·lacions de la
galeria de tir de la Policia Local de Calvià.

SERVEIS SOCIALS
SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIAL I GENT GRAN:
-
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-
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-

Modificació de l'Ordenança reguladora dels Centres per a majors depenents
en el municipi de Calvià. (Llar de Calvia)
Modificació Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del
Serveis en els centres per a majors depenents en el municipi de Calvià (Llar
de Calvià)
Modificació del Reglament de règim intern de la Llar de Majors de Calvià
(Llar de Calvià)
Modificació Reglament Servei de menjar a domicili.
Modificació de l'Ordenança reguladora del Servei d'Ajuda a domicili i del
Servei de teleassistència domiciliària.
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.
Creació ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei
de teleassistència.

SERVEI BENESTAR SOCIAL:
-

Reglament de prestacions econòmiques per a la cobertura de necessitats
bàsiques.
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CULTURA
-

No se'n preveu cap
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ÀREA DE TRANSPARÈNCIA, INNOVACIÓ I SERVEIS ECONÒMICS.
SERVEIS ECONÒMICS
OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS
-

Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost Sobre l'Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana (adaptació al RDL 26/2021 i establir els
coeficients que corresponguin).
Ordenança Reguladora de la Prestació Pública Patrimonial no tributària
pels serveis del mercat de Son Bugadellas (El área que lo impulsa es
comercio, si bien la OMT ha colaborado en su implementación).
Revisió i adaptació de les ordenances fiscals i no fiscals per modular o
establir noves bonificacions.

CALVIÀ 2000
-

Ordenança de gestió sostenible de l'aigua del tm de Calvià
Reglament tècnic d'instal·lacions de reutilització d'aigues reciclades i
regenerades del tm de Calvià
Ordenança fiscal de subministrament d'aigua regenarada del tm de Calvià

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.
Proposta de modificacions puntuals a l'ordenança fiscal per afavorir i
incentivar la implementació de mesures sostenibles.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
-

Es preveu la modificació de l'ordenança de Participació Ciutadana per
adaptar-la a la llei autonòmica de Voluntariat, de 11/2019, de 8 de març.
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JOVENTUT:
-
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-

Es preveu la modificació de l'ordenança de preus públics d'Es Generador
per actualitzar-la.
Es preveu la modificació del Reglament d'Es Generador per actualitzar-lo.
Es preveu la derogació de la normativa reguladora dels locals d'assaig
d'Es Generador.

ÀREA D’ESPORTS I CIUTADANS ESTRANGERS.
ICE
-

Preu públic per la prestació de serveis a les instal·lacions esportives
municipals.
Normativa d'ús de les instal·lacions esportives del municipi de Calvià.
Modificació dels Estatuts de l'Institut Calvianer d'Esports.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I INFRASTRUCTURES.
SERVEIS GENERALS
-

Aprovació del Reglament de l'Arxiu municipal.
Aprovació del Reglament de Població

INFRASTRUCTURES

-

Modificació de l’Ordenança municipal de Circulació.
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ÀREA D’URBANISME, COMERÇ I ACTIVITATS
URBANISME

-

Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de l'Informe
d'avaluació dels edificis
Aprovació inicial revisió PGOU

ACTIVITATS I COMERÇ:
-

Nova ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública (béns demanials
municipals).
Modificació de l'Ordenança de Publicitat.
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-

Modificació de l'ordenança municipal reguladora de l'estètica exterior dels
establiments comercials i oferta turística bàsica y de l'us de terraces i zones
privades amb activitat empresarial visibles des de la via pública en el
municipi de Calvià.
Modificación de l'Ordenança reguladora de la taxa per serveis relatius a
activitats, establiments i instal·lacions.

ÀREA D’EDUCACIÓ I OCUPACIÓ.
IMEB
-

Modificació de l’Ordenanza de Preu públic per a la prestació de serveis a
les escoles municipals d’Educació Infantil (adptació requisits econòmics a la
situació actual).

-

No se'n preveu cap.”

IFOC

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,

C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
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