Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el proper dimecres, 27
de març 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.
Els expedients corresponents als assumptes inclosos a l’ordre del dia, són a la Secretaria
Municipal, a disposició dels membres de la Corporació.
Vist i Plau
CASTAÑER
ALEMANY, JOAN

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de dia
28.02.13.
2. Proposta per aprovar incloure en el Registre Municipal d’Associacions al “Club de
Montaña Yaís”, assignant-li el número d’inscripció 242.
3. Proposta per aprovar assignar una dotació econòmica als grups polítics per a l’exercici
2013.
4. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’auto-taxi núm.
014, titularitat de la Sra. Vanesa Torres a favor de l’assalariat Sr. Juan J. Heras.
5. Proposta per aprovar inicialment la modificació del quadre de tarifes aplicable a la
prestació dels serveis urbans de transport en vehicles d’auto-taxi.
6. Proposta per aprovar inicialment el Reglament municipal del servei públic de transport
de viatgers en automòbils de turisme.
7. Proposta per aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre béns immobles.
8. Proposta per aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
9. Proposta per aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre activitats econòmiques.
10. Proposta per aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
la taxa per atorgament de llicències.
11. Proposta per aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
la taxa per prestació de serveis en el litoral del terme municipal.
12. Proposta per aprovar alterar inicialment la qualificació jurídica del vehicle marca
Volvo, matrícula 9149 GMP, adscrit a Batlia i la seva posterior alienació.
13. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 47/13 de 22.02.13 recaiguda en
el recurs contenciós administratiu PA. 541/11, seguit a instàncies de Grupo Paguera, SL
contra l’Ajuntament de Calvià.
14. Proposta per aprovar acatar i complir el decret 6/13 de 25.01.13 recaigut en el recurs
contenciós administratiu PO. 287/12, seguit a instàncies del Sr. Domingo Garzón contra
l’Ajuntament de Calvià.
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15. Proposta per aprovar acatar i complir el decret 68/13 de 20.02.13 recaigut en el recurs
contenciós administratiu PA. 340/11, seguit a instàncies de Explotaciones Diavalos, SA
contra l’Ajuntament de Calvià.
16. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 60/13 de 01.02.13 recaiguda en
el recurs contenciós administratiu PO. 179/10, seguit a instàncies de la Sra. Mª Isabel
Benenati contra l’Ajuntament de Calvià.
17. Moció del Grup PSOE instant la posada en marxa d’un curs bàsic de rus a l’IFOC,
dirigit especialment als professionals d’hosteleria.
18. Moció del Grup PSOE instant la publicació a la web municipal de la relació nominal de
càrrecs d’ocupació eventual i d’assistències tècniques.
19. Moció del Grup PSOE instant la paralització de totes les modificacions puntuals del
PGOU que suposin canvi de sòl rústic a urbanitzable, iniciades aquesta legislatura, i
englobar-les en la revisió completa del propi PGOU que s’ha d’iniciar.
20. Moció del Grup PP instant al Govern d’Espanya a l’elaboració d’una normativa amb
rang de llei que prohibeixi l’exercici de la prostitució a la via pública. Així com
sol·licitar un increment dels efectius de les forces de seguretat de l’estat en el municipi.
21. Moció del Grup PP en commemoració del dia internacional de la dona.
Control de l’activitat municipal.
22. Donar compte dels Decrets i Resolucions de batlia corresponent al mes de febrer de
2013.
23. Donar compte de la Resolució de Batlia de 12 de març mitjançant la qual s’aprova la
liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Calvià corresponent a l’exercici 2012.
24. Donar compte de l’Informe emès per l’Interventor Municipal en relació al Pla de
Sanejament Financer.
25. Donar compte de la instrucció de la Direcció d’Economia i Hisenda sobre la
autorització de despesa i els contractes menors, codi 01/2013/01.
26. Donar compte de la Modificació de Crèdit per Decret número 28/12.
27. Donar compte de la Modificació de Crèdit per Decret número 3/13.
28. Donar compte del conveni entre l’Ajuntament i Country Club Son Claret, SL per a la
cessió gratuïta i temporal d’us de terrenys per habilitar una zona d’aparcament
destinada principalment al servei del centre escolar des Capdellà.
29. Donar compte del conveni d’atorgament de dret concessional sobre bens municipals per
part de l’Ajuntament a l’empresa municipal de serveis Calvià 2000, SA, els terrenys
corresponen a una zona annexa a la depuradora de Bendinat.
30. Donar compte del conveni firmat entre l’Ajuntament, l’empresa Calvià 2000, SA i les
Associacions hoteleres del municipi per a la gestió coordinada i conjunta d’actuacions

en matèria de recollida selectiva de RSU a establiments hotelers per a l’exercici
2013-2014.
31. Donar compte del conveni firmat entre l’Ajuntament i la Fundació Calvià 2004 per a
l’organització de la Marató Magaluf 2013 i San Silvestre Calvià 2013.
32. Donar compte del conveni firmat entre l’Ajuntament, la Fundació Calvià 2004 i Barceló
Esport i Oci, SL per a l’organització de la Mallorca Dancesport Challenge 2013.
33. Donar compte de l’acord entre l’Ajuntament i les associacions Hoteleres del municipi
per a la gestió del programa “Calvià, el invierno europeo, año 2013”.
34. Donar compte de l’addenda al conveni de col·laboració signat amb l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials per al cofinançament de les prestacions socials bàsiques per a l’any
2012.
35. Assumptes d’urgència.
36. Precs i preguntes.

Calvià, 22 de març 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

