Membres que participen
per videoconferència:
Membres absents:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Secretari:
Interventor:

Alaró, Casa consistorial, sala capitular
8 de setembre de 2020
13’05 h.
13’25 h.
Llorenç Perelló Rosselló, batle
Lorenzo Rosselló Campins
Catalina Cifre Rosselló
Juan Antonio Lozano León
Maria Lourdes Bennasar Bennasar
ordinària
primera
Jaume Nadal Bestard
Ruben López Santandreu

Número: 2020-0022 Data: 11/09/2020

Lloc de la reunió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
President:
Membres presents:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

1. ACTA ANTERIOR.Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat:
- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 25 d’agost de 2020.

2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.Vista la sol·licitud presentada i expedient instruït, en el qual consten els
informes tècnic i jurídic favorables dels serveis municipals corresponents.
En exercici de l’atribució delegada per resolució de batlia núm. 755-2019, de
25 de juny, (BOIB núm. 101, de 23.07.2019),
S’acorda per unanimitat concedir la següent llicència urbanística municipal:
exp. núm.:
promotor:

8/2020
KK, representat per JGT
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Jaume Nadal Bestard (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 11/09/2020
HASH: 86c5d5a4364602ea77a7fefc5c70432e
Llorenç Perelló Rosselló (2 de 2)
Batle
Data Signatura: 11/09/2020
HASH: 1cf48dd936414516087235aebb29b7a7

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE 8 DE SETEMBRE DE 2020

situació obres:
C/ del Puig de Sa Comuna, núm. 54
refª. cadastral núm.: 2360011DD8926S001OG
finalitat de l’actuació i ús al qual es destina l’actuació: construcció de piscina i
legalització de porxo; residencial, habitatge unifamiliar aïllat
classificació i qualificacions urbanístiques del sòl objecte de l’actuació: urbà;
aïllat
pressupost d’execució material: 30.734,85 € (28.455,56 € piscina + 2.279,19 €

documentació tècnica que consta a l’expedient i que és objecte de la llicència:
Projecte bàsic i d’execució
PROJECTE DE Construcció de piscina, amb visat col·legial del COAAT núm. 2019/10434
de 24.12.2019.
- Memòria (inclou, entre d’altres, memòria descriptiva, memòria constructiva, memòria
de càlcul de l’estructura, annex a la memòria urbanística, memòria constructiva,
memòria de càlcul, plec de condicions, amidaments i pressupost i estudi bàsic de
seguretat i salut).
- Plànols:
o Emplaçament
o Distribució i instal·lacions
o Estructura
Modificació de projecte de legalització
PROJECTE DE Legalització de porxada, amb visat col·legial del COAAT Mallorca núm.
2019/10434 de 04.08.2020
- Memòria (inclou, entre d’altres, memòria descriptiva, memòria constructiva, memòria
constructiva, memòria de càlcul, compliment del CTE, annex a la memòria urbanística,
certificat sobre les condicions de seguretat, funcionalitat, habitabilitat i estabilitat, plec
de condicions i cost d’execució material).
- Plànols:
o Emplaçament
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nombre d’habitatges que s’autoritzen: índex d’intensitat d’ús residencial: terminis d’inici i d’execució de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per
acabar-les
advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca si, en
acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s’han
començat o no s’han acabat les obres o les actuacions autoritzades
redactor del projecte tècnic: JGT, arquitecte tècnic
director facultatiu de les obres: JGT, arquitecte tècnic
deure de comunicar l’inici de l’actuació o de l’obra objecte de la llicència: la
persona promotora ha de comunicar l’inici de l’obra o actuació amb una antelació
mínima de 10 dies
descripció de les actuacions i obres:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

legalització porxo)

o Emplaçament
o Estructura, alçats i seccions
Memòria d’esmena de deficiències, amb visat col·legial del COAAT Mallorca núm.
2019/10434 de 04.08.2020

(Article 2n. de la modificació de l’annex 1 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les
directrius d’ordenació territorial i de mesures tributàries, en la redacció donada pel
Decret llei 1/2016 de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística; atesa la
ubicació de les obres en àrea de prevenció de riscs de vulnerabilitat aqüífers).
Observació sobre disciplina urbanística;
Considerant que a l’informe de l’arquitecte municipal consta:
“Vistes les fotografies aèries (vols 1956, 1984, 1989, 2002, 2006, 2008, 2010,
2012, 2015 i 2018) que consten a la IDEIB del SITIBSA, i consultats els antecedents
que consten en aquest ajuntament, sembla que s’ha construït un porxo lateral
d’aproximadament 20,00 m2 sense la corresponent llicència urbanística, i per tant, es
trobaria fora d’ordenació.”
Atès allò que disposen els articles 163, apartats 2,c,i (classes d’infraccions
urbanístiques) i 3 (adopció de mesures d’exigència de responsabilitat sancionadora) de
la Llei autonòmica 12/2017, de 29 de desembre, i vist que no s’acredita de forma fefaent
que hagi prescrit la suposada infracció urbanística (construcció de porxo sense llicència)
pel transcurs de vuit anys (art. 205,1,a de l’esmentada llei), es proposa incoar expedient
sancionador.

3. FACTURES.En exercici de l’atribució delegada per resolució de batlia núm. 755-2019, de
25 de juny (BOIB núm. 101, de 23.07.2019), s’acorda per unanimitat aprovar les
següents factures:
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El sistema de tractament de les aigües residuals ha de complir amb el que
estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Condicions:

Núm. fra.

Total factura

001008
001009
001012
001013
001014
001083
001084
001085
001086
001087
001088
001089
001090
001091
001092

A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077

ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU

PPR008N0004743
PPR001N0104371
PMR008N0013520
PMR001N0323360
PMR008N0013559
PMR001N0334832
PMR001N0337774
PMR001N0337775
PMR001N0341316
PMR001N0341324
PMR001N0341555
PMR001N0343115
PMR001N0342565
PMR008N0013789
PMR008N0013790

451,52
184,79
843,75
345,26
51,79
62,30
290,46
522,72
342,22
49,37
41,20
160,91
121,44
709,57
1.219,22

001093
001094
001095
001096
001097
001098
001099
001100
001120
001121
001122
001123
001124

A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
43133843B
B57600280
B57600280
B57775181
42992475R

ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
G.B.,FJ.
GAS GREGAL S.L.
GAS GREGAL S.L.
MAYBER PALMA S.L.
M.C., J.M.

PMR008N0013863
PMR008N0013864
PMR008N0013882
PMR008N0013903
PMR008N0013904
PMR008N0013969
PPR001N0109504
PPR008N0004796
1000097
071840143281
INC/3295
A/9781
056/2020

320,59
38,78
120,21
338,06
297,48
40,37
180,41
441,19
755,04
173,70
5,00
127,87
1.548,80

001125
001126
001128

78212474P
43066428D
43201724L

F.A., J.A.
S.L., J.
C.R., M.

1000542
002205
2020/0115

116,84
1.694,00
1.975,93

001129
001130

B57309304
B07713951

INFORMATICA AL DIA S.L.
BALEARS ECOMON S.L.U.

1-20000700
109100

163,69
1.461,55

001131

78209194V

S.H., P.

17/2020

001132
001133
001134
001135
001136
001137
001138
001139
001140
001141
001142

78212474P
B66622846
B66622846
B66622846
B66622846
B07804628
43133649R
B84818442
B07442650
43190214D
78211495H

F.A., J.A.
COMABE, S.L.
COMABE, S.L.
COMABE, S.L.
COMABE, S.L.
ESTACION SERVICIO SL
S.C., Ll.
LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.
SIST. TECNICOS, S.L.
Ll.C., B.A.
P.G., J.

1000552
FA2010715
FA2010740
FA2010854
FA2011031
00000114
1000981
006-009-420725
20/03984
20054
A/20

1.660,12
173,18
30,80
81,40
46,20
23,10
659,59
710,27
221,99
33,50
269,03
1.167,65
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Núm. doc.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Núm.

2.250,60

001144

B57742454

SES MADUIXETES CATERING S.L. SM067/2020

2.788,50

001145
001146
001147
001148
001149
001150
001151
001152
001153
001154
001155
001156

78212474P
B07556541
B07834492
78207262V
43158358P
B07765179
A35474832
A35474832
A35474832
B05789017
78209189N
B16615270

F.A., J.A.
JAIME NAVARRO, S.L.
J.M.C. AIRE, S.L.
C.S., M.
C.G., J.
GERMANS VERDERA OLIVER SL
SARTON CANARIAS S.A. "IKEA"
SARTON CANARIAS S.A. "IKEA"
SARTON CANARIAS S.A. "IKEA"
NAUPLASTIC SL
S,M., J.
HERRERIA PERELLO S.L.

1000564
1000573
292/20
20-28
43
FO/01/00201806
034927
034934
034933
002019
S1195
FA20-080

001157
001158
001159
001160
001161
001162
001163
001164
001165
001166
001168
001169

43036007V
B12227492
B12227492
B12227492
B12227492
41329822H
A66140724
B07941255
B57906687
B07731417
A07045248
A07045248

G.R., J.
EUROFINS IPROMA S.L.U.
EUROFINS IPROMA S.L.U.
EUROFINS IPROMA S.L.U.
EUROFINS IPROMA S.L.U.
P.F., A.
HIDROBAL S.A.U.
CANAL 4 TELEVISION S.L.
COMTWO S.L.
GRUAS MARRATXI S.L.
MELCHOR MASCARO, S.A.
MELCHOR MASCARO, S.A.

32
108,15
022014893
111,15
022014894
276,86
022014895
148,94
022014896
166,08
33676
422,81
2246202A00009926 60,03
FV2000974
219,49
85
363,00
000144
748,88
2000893
941,49
2000894
1.815,00

001170

B57208878

MAC INSULAR S.L.

02020006767

001171
001172
001173
001174
001175

A83052407
43043279K
Q02866001G
A07152515
B07056252

CORREOS S.A.
B.I, L.
CREU ROJA ESPANYOLA
E.M.T., S.A.
TELIM, S.L.

4002924777
194
2020-09-358-N
312
2020/A/402485

001176
001177
001178
001188
001189
001190
001191

B07056252
A08663619
A08663619
A81948077
A81948077
A48148647
37339200B

TELIM, S.L.
CAIXABANK SA
CAIXABANK SA
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
SERKONTEN, S.A.
C.A., B.

2020A/402487
467,24
016414060
3,39
016414061
18,63
00Z006N0013351 170,21
00Z006N0013357
3,30
21FF021037
73,51
2006
1.331,00

001192

45691512B

A.G., M.

26
TOTAL ...

349,69
79,01
51,35
193,60
302,50
198,00
191,00
34,00
36,00
514,59
180,18
1.664,96

8.367,55
519,96
102,93
789,10
107,21
3.793,53

1.302,63
51.538,91
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B57742454

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

001143

4. CERTIFICACIONS D’OBRES.-

1. Necessitat del contracte.
Avançar amb la regularització de les adjudicacions i les durades dels contractes
menors de serveis.
El parc de Son Tugores precisa d’un manteniment periòdic, amb algunes
tasques especialitzades, i l’ajuntament no compte amb personal suficient per realitzar
de forma directa aquests serveis.
2. Justificació de la no alteració de l’objecte del contracte per evitar l’aplicació
de les regles generals de contractació.
No s’està alterant, ja que el pressupost és inferior a 15.000 euros.
Pel que fa a l’empresa contractista, s’indica que no s’han subscrit amb ella més
contractes que individual o conjuntament superin el valor estimat de 15.000 euros, IVA
exclòs. Respecte aquest límit cal tenir en compte l’informe de la Junta Consultiva de
Contratación Pública del Estado (la seva referència: expedient 41/2017).
No s’han subscrit més contractes amb aquesta contractista per serveis en el
Parc de Son Tugores.
3. Fets.
El passat 13 d’agost mitjançant correu electrònic es convidà a les empreses de
la localitat a presentar ofertes pel contracte menor de serveis amb les següents
característiques :
“1r.- EL PARC DE SON TUGORES
L’espai de la finca de Son Tugores té una superfície de prop de 12.000 m 2, distribuïts en un
accés a nivell de carrer, i cinc marjades ascendents que inclouen una zona de joc infantil, un
jardí de flora silvestre baleàrica, una reserva genètica de varietats baleàriques de fruiters i
hortalisses, una zona d’horts urbans i culminen amb una zona de bosc.
2n.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del contracte és el manteniment de les zones enjardinades, del bosc i de la zona
d'arbres fruiters del parc municipal de Son Tugores.
3r.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
Página 6 de 12

Número: 2020-0022 Data: 11/09/2020

(Exp. núm. 872/2020)

Codi Validació: 3JGERA6E25EGYMP2SYNY33NNP | Verificació: https://ajalaro.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 12

5. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS “MANTENIMENT DEL PARC DE SON
TUGORES”.-

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

(Retirat)

5è.- MITJANS APORTATS PEL CONTRACTISTA
• El contractista haurà d’aportar de tots els estris de neteja, màquines i eines necessàries per
dur a terme les tasques esmentades.
• El contractista haurà de comunicar prèviament a l'ajuntament l'horari en que preveu realitzar
el desenvolupament dels treballs. Els treballs hauran de fer-se el matí.
• El contractista presentarà en els primers 5 dies de cada mes, per escrit, a la regidoria de
manteniment i serveis, un informe detallat dels treballs realitzats en el mes anterior.
• L'empresa o persona adjudicatària ha d'acreditar documentalment estar d'alta en la
Seguretat Social i lliure de deutes amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
6è.- PREU DEL CONTRACTE I OPCIONS DE MILLORA
L'oferta no pot superar la quantitat de 8.000,00 euros anuals (IVA inclòs).

Número: 2020-0022 Data: 11/09/2020

4t.- DURACIÓ DEL CONTRACTE
La duració del present contracte serà d’un any.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

- Neteja del bosc i els seus camins, mensualment. Desbrossar el bosc com a mínim dues
vegades a l'any.
- Regar tots els arbres, les tanques de jardí i els arbres fruiters com a mínim una vegada a la
setmana, de maig a octubre, depenent de la freqüència de les pluges.
- Revisar i reparar el reg dels arbres fruiters de les marjades 4a i 5ena.
- Entrecavar o passar el motocultor pels voltants dels arbres i els arbustos de la zona
enjardinada, així com per la zona dels arbres fruiters, segons indicacions de l’ajuntament.
- La neteja de la bassa d'aigua i la poda d'arbres fruiters es durà a terme una vegada a l'any,
segons les indicacions de l'ajuntament.
- Desbrossar els camins laterals i dels marges dos vegades a l’any, segons indicacions de
l'ajuntament.
- Realitzar la poda de la zona enjardinada de les tanques i dels arbres, una vegada a l'any si
fos necessari.

8è.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
Les instàncies es podran presentar en el Registre general de l’ajuntament, ubicat al C/ Petit,
núm. 1, CP 07340, Alaró, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres, de 9 h. a 14 h.).
Per prendre part en el procediment les persones o empreses aspirants hauran de presentar la
següent documentació:
a. Instància emplenada
b. Sobre tancant on s’inclourà l’oferta econòmica.
9è.- TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES
Les instàncies s’hauran de presentar en el termini de DEU DIES hàbils, a comptar des del dia
següent a la seva publicació al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’ajuntament
https://ajalaro.sedelectronica.es.”

A l’acta d’obertura d’ofertes, de 28 d’agost de 2020, consta el següent:
“Casa Consistorial, sala de plens
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7è.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Es valorarà la reducció del preu. S’adjudicarà al que ofereixi la oferta econòmica més baixa.

Assistents:
Llorenç Perelló Rosselló, batle
Juan Antonio Lozano León, regidor delegat de manteniment i serveis generals
Jaume Nadal Bestard, secretari

Assisteix el licitador Xim Sorell Crespí.
L’oferta del contracte fou publicada en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de
l’ajuntament el 13.08.2020 i, a més, les empreses de jardineria de la localitat foren convidades
per correu electrònic.
El secretari certifica que durant el termini de presentació d’ofertes, transcorregut des del
13 al dia 27 d’agost de 2020, a les 14 hores, s’han presentat les següents:
licitador

núm. registre

data

Xim Sorell Crespí
Francisco Javier García Barrionuevo
Bartomeu Rosselló Fonollar
Carlos Campins Garcés
Joan Coll Guasp

2832
2923
2924
2948
2969

17.08.2020
25.08.2020
25.08.2020
26.08.2020
27.08.2020

Obertura dels sobres i preu ofert:
licitador

preu anual (IVA inclòs)

Xim Sorell Crespí
Francisco Javier García Barrionuevo
Bartomeu Rosselló Fonollar
Carlos Campins Garcés
Joan Coll Guasp

7.245,48 €
6.969,60 €
7.114,80 €
6.509,80 €
7.695,60 €”

4. Fonaments de dret.
Article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del contractes del sector públic,
sobre l’expedient de contractació en els contractes menors.
Disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, en relació a les competències en matèria de contractació a les
entitats locals.
5. Acord.
En exercici de l’atribució delegada per resolució de batlia núm. 755-2019, de
25 de juny (BOIB núm. 101, de 23.07.2019), s’acorda per unanimitat:
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Objecte de l’acte:
Obrir, en acte públic, els sobres que contenen les ofertes presentades a la licitació.

Número: 2020-0022 Data: 11/09/2020

12’05 h.
12’15 h.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Hora de començament:
Hora d’acabament:

6. CONTRACTE MENOR D’OBRES “GRADERIA PREFABRICADA AL CAMP
DE FUTBOL 7”.(Exp. núm. 943/2020)
1. Necessitat del contracte.
En el projecte de pavimentació i millora de la seguretat del camp de futbol 7 no
es va poder incloure la formació de grades a l'espai per la limitació pressupostària de
l'anualitat. Tot i això, l'estalvi produït en la licitació fan possible executar aquesta
millora i instal·lar les grades.
2. Justificació de la no alteració de l’objecte del contracte per evitar l’aplicació
de les regles generals de contractació.
No s’està alterant, ja que el pressupost és inferior a 40.000 euros.
Pel que fa a l’empresa contractista, s’indica que no s’han subscrit amb ella més
contractes que individual o conjuntament superin el valor estimat de 40.000 euros, IVA
exclòs. Respecte aquest límit cal tenir en compte l’informe de la Junta Consultiva de
Contratación Pública del Estado (la seva referència: expedient 41/2017).
No s’han subscrit més contractes amb aquest contractista per obres en el
Poliesportiu municipal.
3. Fets.
Es sol·licità pressupost de l’obra a una empresa capacitada per a l’execució, i
l’ha presentat.
S’ha escoltat l’informe favorable de l’aparelladora municipal.
4. Fonaments de dret.
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Atès el seu deure d’abstenció, per tenir relació de parentesc amb persona
interessada en l’assumpte, el regidor Lorenzo Rosselló Campins s’ha abstingut en la
votació, (art. 23,2,b de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic).
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- Adjudicar el contracte menor de serveis “Manteniment del Parc de Son
Tugores” a Carlos Campins Garcés, nif. 43133200N, pel preu de 6.509,80 € € IVA
inclòs (base imposable 5.380,00 € + 21% IVA, 1.129,80 €), d’acord amb les condicions
de l’oferta municipal de 13.08.2020.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

- Aprovar la despesa, per import de 6.509,80 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 171.22799 (Manteniment Parc de Son Tugores) del pressupost general
de 2020.

- Aprovar la despesa, per import d’11.849,63 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 342.63206 del pressupost general de 2020.
- Adjudicar el contracte menor d’obres “Graderia prefabricada al camp de futbol
7” a Jupe Peçes de Formigó SL, nif. B57898546, pel preu de 11.849,63 €, IVA inclòs,
(base imposable 9.793,08 €; IVA, 21 %, 2.056,55 €), d’acord amb el seu pressupost
núm. 2743, de 20.08.2020, i amb un termini d’execució de 13 setmanes.

7. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE “CONCESSIÓ DEL BAR-QUIOSC DE LA
PISCINA MUNICIPAL, TEMPORADA 2020”.-

Número: 2020-0022 Data: 11/09/2020

5. Acord.
Vista la proposta de batlia de 4 de setembre de 2020, en exercici de l’atribució
delegada per resolució de batlia núm. 755-2019, de 25 de juny (BOIB núm. 101, de
23.07.2019), s’acorda per unanimitat:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del contractes del sector públic,
sobre l’expedient de contractació en els contractes menors.
Disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, en relació a les competències en matèria de contractació a les
entitats locals.

1. Fets.
Sol·licitud del pròrroga per part del contractista (registre d’entrada núm. E-RC2926, de 25.08.2020).
Es considera necessari prestar un servei als usuaris de les instal·lacions
esportives, que concentren el seu ús en les hores del capvespre. Aquest fet fa que
l'obertura els matins no sigui rendible ni necessària, atès que la majoria de la gent ja
treballa i els nins i nines van a l'escola.
La presència de personal del servei de bar-quiosc pot ajudar a mantenir més
vigilades les instal·lacions municipals del poliesportiu i donar suport amb la neteja de
l'espai de terrassa que s'ocupa.
2. Fonaments de dret.
A la clàusula 2 del plec de condicions del contracte adjudicat per acord de la
junta de govern local de 18 de juny de 2020 es preveu que la data del termini de
vigència de la concessió serà el 13 de setembre de 2020 o data posterior en el
suposat cas que estiguin obertes altres instal·lacions esportives.
3. Acord.
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(Exp. núm. 613/2020)

(Exp. núm. AAE 6219-2012, exp. núm. AE 133/2018)
1. Fets.
Pèrdua de la condició de persones adjudicatàries, per renúncia, de:
- MHB, representada per NGT, (E-RC-982, de 10.03.2020)
- MCS, (E-RC-2952, de 26.08.2020)
Persones sol·licitants en llista d’espera:
- AM, 804Y, (E-RC-1625, de 01.06.2020)
- VT, 089V, (E-RC-1825, de 17.06.2020)
- LAB, 134R, (E-RC-2344, de 15.07.2020)
- LAMLl, 622X, (E-RC-2854, de 19.08.2020)
- IKS, 239W, (E-RC-3113, de 04.09.2020)
3. Fonaments de dret.
Article 17,a del reglament de règim intern i funcionament de la xarxa d’horts
urbans d’Alaró (Son Tugores), de 27 de març de 2013 (BOIB núm. 47, de 06.04.2013),
sobre la pèrdua automàtica de la condició de persona usuària.
Article 4 del reglament, respecte la llista d’espera de sol·licitants de parcel·les
i l’adjudicació per ordre cronològic de peticions.
3. Acord.
En exercici de l’atribució conferida per l’article 22 del Reglament de règim
intern i funcionament de la xarxa d’horts urbans d’Alaró (Son Tugores), s’acorda per
unanimitat:
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8. ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LES DE LA XARXA D’HORTS URBANS DE
SON TUGORES (PARCEL·LA NÚM. 4 DE LA 3A. MARJADA, I PARCEL·LA
NÚM. 2 DE LA 5ENA. MARJADA).-
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- Prorrogar la concessió de l’explotació del bar quiosc de la Piscina municipal,
temporada d’estiu 2020, amb Joan Garau Álvarez, nif. 43170020D, d’acord amb
el plec de condicions aprovat per acord d’aquesta junta de govern d’11 de juny
de 2020, amb un horari d’obertura de dilluns a divendres, de 16’30 hores a
20’30 h., amb un cànon setmanal de 25,00 € (IVA exclòs), i amb una durada fins
que sigui requerit per l’ajuntament a ran de l’entrada en vigor del contracte
d’explotació del bar-restaurant del poliesportiu municipal (actualment en licitació
i en període de presentació d’ofertes).

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

En exercici de l’atribució delegada per resolució de batlia núm. 755-2019, de
25 de juny (BOIB núm. 101, de 23.07.2019), s’acorda per unanimitat:

- Adjudicar la parcel·la núm. 4 de la 3a. marjada, de la xarxa d’horts urbans de
Son Tugores, a AM, 804Y.

Alaró, 8 de setembre de 2020.
Vist i plau,
El president,
(document amb signatures digitals)
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En aquest estat, i no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la
sessió, de la qual s'estén la present acta i jo, com a secretari, en dono fe.
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Persones sol·licitants en llista d’espera:
- LAB, 134R, (E-RC-2344, de 15.07.2020)
- LAMLl, 622X, (E-RC-2854, de 19.08.2020)
- IKS, 239W, (E-RC-3113, de 04.09.2020)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

- Adjudicar la parcel·la núm. 2 de la 5ena. marjada, de la xarxa d’horts urbans
de Son Tugores, a VT, 089V.

