
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 10 /2018
Caràcter: ordinària
Data: 7 de març de 2018
Horari: de 8.30 a les 9.20 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6
ASSISTENTS:

 Sr. Gori Estarellas Mas, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

ABSENTS:
 Sr. Bernadí Vives Cardona

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria Antònia Gil Clar

APROVACIÓ DE  L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen del esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada el
passat dia 28 de febrer, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.

ADDENDA  AL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  PER  AL  DESENVOLUPAMENT
D’ACCIONS FORMATIVES DINS EL MARC DEL PROGRAMA “ALTER”
Tot  seguit  es  veu  l’expedient  relatiu  a  l’addenda  al  conveni  de  col·laboració  amb  la
Conselleria  de  Serveis  Socials  i  Cooperació  del  Govern  de  les  Illes  Balears  per  al
desenvolupament  d’accions  formatives  dins  el  mar  del  programa  “Alter”  d’intervenció
socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social i escolar.

Aquest conveni es basa en el mateix estudi econòmic que el vigent conveni. Seguidament se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
 Primer. Aprovar en els mateixos termes en què es redacta a l’expedient, l’addenda al
conveni de col·laboració amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les
Illes Balears per al desenvolupament d’accions formatives dins el mar del programa “Alter”
d’intervenció socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social i escolar.

Segon.  Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar aquest
acord.

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA JOVE, “JOVENT POSITIU 2018”
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Seguidament es veuen les bases del concurs de fotografia jove “Jovent Positiu 2018” i per
unanimitat s’adopta el següent acord:

Únic. Aprovar, en els mateixos termes en què apareixen redactades les bases  del
concurs de fotografia jove “Jovent Positiu 2018”

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI “S’ARENALER DE L’ANY 2017”
Aquest punt queda damunt la taula per un millor estudi.

QUEIXA AL DEFENSOR DEL POBLE PER RENOU EN UNA PISTA DE SKATE
A continuació es veu l’expedient relatiu a una queixa al Defensor del Poble per motius de
renou en una pista d’skate a Badia Blava.

Antecedents
A) En data 02/05/2016 i RGE núm. 4.391, de data 4 de maig, el Sr. B.R.M. va demanar a

l’Ajuntament el trasllat de la pista d’skate situada al carrer Pegàs, de Badia Blava, per les
molèsties que li ocasionava els renous derivats de la concurrència de joves a la zona.
Dita petició va ser contestada pel batle amb escrit de dia 20 de maig següent, en el
sentit que la pista es va col·locar en aquell lloc per la idoneïtat de l’emplaçament, en
trobar-se situada devora una zona esportiva municipal, i que si bé tota activitat esportiva
pot comportar un cert nivell de renou, aquest se sol produir en hores diürnes, i que no
estava contemplat  el  trasllat  de la  instal·lació.  Al  mateix  temps,  se  li  comunicava la
imminent  aprovació  d’una  ordenança  cívica  amb  la  que  es  podria  combatre  els
comportaments incívics que poguessin produir molèsties. 

B) En data 09/08/2017, i RGE núm. 9.472, es va rebre escrit del Defensor del Poble en el
que es comunica que s’ha admès a tràmit la queixa del Sr. B.R.M. per les molèsties per
renous a  la  pista  d’skate  que es  produeixen tant  en horari  diürn  com nocturn,  i  es
demana a l’Ajuntament la remissió d’informació i documentació sobre els fets manifestat
en la queixa. 

C) En data 07/02/2018 i RGE núm. 1.643 s’ha rebut un nou escrit del Defensor del Poble en
el que es reitera la petició d’informació formulada en l’anterior escrit. 

La Sra. Lucía Escribano, regidora delegada d’Atenció als Ciutadans a les Urbanitzacions, en
relació a aquest assumpte fa la següent aportació:

 A partir  de la  primera petició  del  Sr.  B.R.M.,  s’ha  fet  un seguiment  de l’activitat
desenvolupada a la pista de patinatge. En particular hi ha anat educadors de medi
obert  de  Serveis  Socials,  el  policia  tutor,  i  la  Policia  Local  ha  fet  múltiples
comprovacions, i en cap d’elles no s’ha detectat un comportament incívic dels joves
que concorren per la zona, i el nivell de renou no és especialment destacable. És cert
que la Policia Local no ha pogut fer medicions sonomètriques perquè no es disposa
encara de l’aparell homologat per poder-ho fer (està previst que se’n disposi i estigui
operatiu en breu termini), però en cap de les visites i comprovacions realitzades s’ha
pogut constatar un nivell de renou que sobresurti dels paràmetres normals. 

 A més a més, s’ha de tenir  en compte que la construcció de la pista va ser per
atendre una sol·licitud reiterada de les associacions de veïns de Badia Gran i Badia
Blava,  i  també  que  el  planejament  urbanístic  defineix  l’esmentada  zona  com  a
equipament esportiu. 

 Tot i  els arguments que justifiquen el manteniment de la pista en la seva actual
ubicació,  això  no  ha  d’impedir  que  es  realitzi  tot  el  que  estigui  en  mans  de
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l’Ajuntament  per  conciliar  un ús normal de les instal·lacions amb el descans dels
veïns de la zona. 

En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:

Primer. Encarregar la instal·lació d’un cartell en el que s’indicarà l’horari en el que es
poden practicar els esports de patinatge propis de la pista, especificant un horari d’estiu i un
d’hivern.

Segon. Encarregar a la Policia Local i a Serveis Socials (educadors de medi obert) un
seguiment de l’ús de la instal·lació, per tal  d’evitar molèsties als veïns o comportaments
incívics. 

Tercer. Traslladar el present acord a la persona interessada, i també al Defensor del
Poble juntament amb la resta de documentació que conforma l’expedient. 

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.

Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.

El batle        El secretari 
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