Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el proper dijous 26 de
setembre 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
24.07.13.
2. Proposta per aprovar incloure el “Club de Fútbol Atlético Son Caliu” en el Registre
Municipal d’Associacions, assignant-li el número d’inscripció 246.
3. Proposta per aprovar incloure la “Asociación Balear para el fomento de las Artes
Decorativas” en el Registre Municipal d’Associacions, assignant-li el número
d’inscripció 247.
4. Proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’auto taxi núm.
103, titularitat del Sr. Francisco Moreno a favor de la seva filla i assalariada al sector,
Sra. Mª Elena Moreno.
5. Proposta per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al “Conveni de col·laboració en matèria
d’interoperabilitat telemàtica entre les administracions públiques de l’àmbit territorial
de les Illes Balears”.
6. Proposta per aprovar nomenar a la Sra. Estafanía Gonzalvo Guirado representant de la
Corporació a diferents òrgans col·legiats.
7. Proposta per aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la nominació i retolació de
carrers i altres vies urbanes de Calvià, així com dels edificis i instal·lacions municipals.
8. Proposta per aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
9. Proposta per aprovar provisionalment la modificació puntual MP 02/2013 relativa a
l’ordenació d’un pas per a vianants a Cala Fornells (Peguera).
10. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 150/2013 de 23/05/2013
recaiguda en el recurs contenciós administratiu Procediment Ordinari núm. 245/2010
seguit a instàncies de Sol de Orquidea, SL. contra l’Ajuntament de Calvià.
11. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 178/2013 de 19/06/2013
recaiguda en el recurs contenciós administratiu Procediment Abreujat núm. 321/2012
seguit a instàncies de Sr. Juan Carbonell contra l’Ajuntament de Calvià.
12. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 231/2013 de 29/07/2013
recaiguda en el recurs contenciós administratiu Procediment Abreujat núm. 480/2011
seguit a instàncies de la Sra. Mª Isabel Piza contra l’Ajuntament de Calvià.
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13. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 225/2013 de 15/07/2013
recaiguda en el recurs contenciós administratiu Procediment Ordinari núm. 225/2013
seguit a instàncies de la Loma, CB. contra l’Ajuntament de Calvià.
14. Proposta per aprovar acatar i complir la sentència núm. 239/2013 de 25/07/2013
recaiguda en el recurs contenciós administratiu Procediment Abreujat núm. 69/2013
seguit a instàncies de Hoteles Babilonia, SA. contra l’Ajuntament de Calvià.
15. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista de suport a la Comunitat Educativa de
Calvià i per la millora dels centres educatius.
16. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista amb motiu dels incendis forestals a la
Serra Tramuntana de Mallorca.

17. Moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular per aprovar instar a la Unió
Europea a recuperar el document acreditatiu oficial amb fotografia conegut com a
targeta resident per als ciutadans estrangers residents a Espanya.
Control de l’activitat municipal.
18. Donar compte dels Decrets i Resolucions de batlia corresponents als mesos de juliol i
agost de 2013.
19. Donar compte de la Modificació de Crèdit per Decret número 12/13.
20. Donar compte del conveni firmat amb la Peña Automovilística Slick Quemado per a
l’organització del “I Slalom Calvià 2013”.
21. Donar compte del conveni firmat amb Globo Balear per a la realització de
l’esdeveniment esportiu Beach Football.
22. Donar compte del conveni firmat amb la Fundació Calvià 2004, l’Asociación de
hoteleros de Peguera y Cala Fornells i Challenge España y Empresa Tritlon Spain, SL
per a l’organització del Triatló Half Callenge Mallorca - Peguera.
23. Donar compte del conveni firmat amb la Fundació Calvià 2004 per a l’organització del
Triatló Olímpic Peguera 2013.
24. Donar compte del conveni firmat amb la Fundació Handisport per a la realització d’un
programa anual d’activitats esportives per a persones amb discapacitat i la cessió d’una
dependència a la finca Galatzó.
25. Donar compte del conveni firmat amb l’Asociación de Familias Numerosas del
Municipio de Calvià per a la cessió d’us un despatx de l’immoble de l’avinguda Puig de
Saragossa, 1 / Avinguda Son Pillo, 7 de Galatzó.
26. Donar compte del conveni firmat amb l’Ajuntament d’Andratx per a l’organització de la
I Mostra de teatre de Infantil i Juvenil de Ponent.
27. Donar compte del conveni firmat amb la Fundació Calvià 2004 i Grup Trui Mallorca,
SL per a l’organització de l’Oktoberfest.
28. Donar compte del conveni firmat amb la Fundació Calvià 2004 i l’Asociación de
hoteleros de Peguera y Cala Fornells per a l’organització del Dia del Turista’13.

29. Donar compte de la pròrroga del conveni firmat amb l’Asociación de amas de casa y
voluntariado de Son Ferrer per a la cessió d’us de local municipal.
30. Donar compte de la pròrroga del conveni firmat amb l’Asociación Es Capdellà en festes
per a la cessió d’us de local municipal.
31. Donar compte de la pròrroga del conveni firmat amb l’Asociación de vecinos de Santa
Ponça y Costa de la Calma per a la cessió d’us de local municipal.
32. Donar compte del conveni firmat amb la Fundació Universitat Empresa de les Illes
Balears per al desenvolupament del Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca.
33. Donar compte del conveni firmat amb la Fundació Calvià 2004 per a la gestió de cursos
i tallers en el municipi de Calvià.
34. Assumptes d’urgència.
35. Precs i Preguntes efectuats per regidors
36. Precs i Preguntes efectuats per l’associació: “Consumidores y Usuarios de las Islas
Baleares (Bacua-Baleares)” segons l’article 93.3 del Reglament Orgànic Municipal.

Calvià, 23 de setembre de 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
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