
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En la Ciudad de Llucmajor (Illes Balears), en el despacho del Alcalde, a las ocho
horas del día dieciséis de octubre del año dos mil quince, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde D. Jaume Tomàs Oliver, se constituye la Junta de Gobierno Local, en primera
convocatoria,  al  objeto de celebrar  sesión extraordinaria  y  en ella  tratar  los  asuntos
relacionados en el Orden del Día debidamente notificado.

Asisten  el  primer  Teniente  de  Alcalde,  D.  Bernadí  Vives  Cardona,  el  segundo
teniente de Alcalde, Gori Estarellas Mas; el tercer teniente de Alcalde, Jaime J. Oliver
Valles; el cuarto teniente de Alcalde, Adelina Gutiérrez Gómez; y los concejales Miquel
A.  Serra  Teruel  y  Lucia  Escribano  Ales,  el  Secretario  General  D.  Rafael  Martínez
Barrios y la interventora Da. Catalina Munar Miquel.

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DEL PASADO
DÍA 20 DE JULIO 

Por unanimidad se aprueba el acta anterior de día 20 de julio de 2015.

2.-  PROPUESTAS  DE  ACUERDO  RELATIVAS  A  EXPEDIENTES  DE
TRAMITACIÓN DE MEDIO AMBIENTE POR VULNERACIÓN DE LA LEY
5/1997  DE  8  DE  JULIO  POR  LA  CUAL  SE  REGULA  LA  PUBLICIDAD
DINÁMICA DE LAS ILAS BALEARES.

Por unanimidad se elevó a acuerdo las siguientes propuestas:

“ EXPEDIENT: 000127/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: WM
INFRACCIÓ: Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes 
Balears

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A500002-A270098

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
WM

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
22-07-2015 (11:30)
Carrer Republicans

INFRACCIONS COMESES

Exercir l’activitat publicitària sense la preceptiva 
llicència municipal.

PRECEPTES INFRINGITS

Article 24.b de la Llei 5/97, que regula la 
publicitat dinàmica, prohibeix exercir l’activitat 
de publicitat sense autorització municipal. 



GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir l’activitat de publicitat suposa una 
infracció considerada greu per l’article 28.1.b de 
la Llei 5/97, amb sanció de fins a 6.010,12 €.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de 602 € 

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle (art. 21.1 de la Llei 7/1985 i art. 31 de la 
Llei 5/97).

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat,  elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.

QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta
iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.



En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els
articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 9 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“EXPEDIENT: 000121/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: CO
INFRACCIÓ: Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes 
Balears

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270038-A210015

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
CO

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
29-06-2015 (17:30)
Carrer Fita cantonada Av Republicans

INFRACCIONS COMESES

Exercir l’activitat publicitària sense la preceptiva 
llicència municipal.

PRECEPTES INFRINGITS

Article 24.b de la Llei 5/97, que regula la 
publicitat dinàmica, prohibeix exercir l’activitat 
de publicitat sense autorització municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir l’activitat de publicitat suposa una 
infracció considerada greu per l’article 28.1.b de 
la Llei 5/97, amb sanció de fins a 6.010,12 €.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de 602 € 

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle (art. 21.1 de la Llei 7/1985 i art. 31 de la 
Llei 5/97).



En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat,  elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.

QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta
iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els
articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 8 d’octubre de 2015

El Batle



Jaume Tomàs Oliver”

“EXPEDIENT: 000122/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: WA
INFRACCIÓ: Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes 
Balears

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270038-A210015

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
WA

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
06-06-2015 (18:00)
Carrer Republicans cantonada carrer Fita

INFRACCIONS COMESES

Exercir l’activitat publicitària sense la preceptiva 
llicència municipal.

PRECEPTES INFRINGITS

Article 24.b de la Llei 5/97, que regula la 
publicitat dinàmica, prohibeix exercir l’activitat 
de publicitat sense autorització municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir l’activitat de publicitat suposa una 
infracció considerada greu per l’article 28.1.b de 
la Llei 5/97, amb sanció de fins a 6.010,12 €.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de 602 € 

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle (art. 21.1 de la Llei 7/1985 i art. 31 de la 
Llei 5/97).

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat,  elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 



TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.

QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta
iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els
articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 8 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000124/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: FNA
INFRACCIÓ: Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes 
Balears

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:



DENUNCIANT
Policia Local Agents A270038-A270073 –
A500007-A270098-A270077-A030006

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
FNA

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ

11-07-2015 (18:20) Carrer Miramar amb Torrent /
14-07-2015 (15:40) Av Republicans / 22-07-2015 
(11:30) Av Republicans / 19-06-2015 (17:50) 
Platja s’Arenal / 08-07-2015 (17:30) Av 
Republicans amb carrer Fita

INFRACCIONS COMESES

Exercir l’activitat publicitària sense la preceptiva 
llicència municipal.

PRECEPTES INFRINGITS

Article 24.b de la Llei 5/97, que regula la 
publicitat dinàmica, prohibeix exercir l’activitat 
de publicitat sense autorització municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir l’activitat de publicitat suposa una 
infracció considerada greu per l’article 28.1.b de 
la Llei 5/97, amb sanció de fins a 6.010,12 €.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives

SANCIÓ PROPOSADA
5 Infraccions greus de 602 €  cada una, essent el 
total 3.010€

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle (art. 21.1 de la Llei 7/1985 i art. 31 de la 
Llei 5/97).

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat,  elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.



QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta
iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els
articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 9 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000123/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: NSN
INFRACCIÓ: Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes 
Balears

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270038-A270073

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
NSN

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ

10-07-2015 (18:00) Av Miramar amb Gran i 
General Consell / 15-07-2015 (16:10) Av 
Republicans amb carrer Fita



INFRACCIONS COMESES

Exercir l’activitat publicitària sense la preceptiva 
llicència municipal.

PRECEPTES INFRINGITS

Article 24.b de la Llei 5/97, que regula la 
publicitat dinàmica, prohibeix exercir l’activitat 
de publicitat sense autorització municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir l’activitat de publicitat suposa una 
infracció considerada greu per l’article 28.1.b de 
la Llei 5/97, amb sanció de fins a 6.010,12 €.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives

SANCIÓ PROPOSADA
2 Infraccions greus de 602 €  cada una, essent el 
total 1.204€

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle (art. 21.1 de la Llei 7/1985 i art. 31 de la 
Llei 5/97).

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat,  elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.

QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 



SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta
iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els
articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 8 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000125/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: SR
INFRACCIÓ: Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes 
Balears

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270038-A5200002

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
SR

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
16-07-2015 (19:10)
Carrer Miramar en Gran i General Consell

INFRACCIONS COMESES

Exercir l’activitat publicitària sense la preceptiva 
llicència municipal.

PRECEPTES INFRINGITS

Article 24.b de la Llei 5/97, que regula la 
publicitat dinàmica, prohibeix exercir l’activitat 
de publicitat sense autorització municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir l’activitat de publicitat suposa una 
infracció considerada greu per l’article 28.1.b de 
la Llei 5/97, amb sanció de fins a 6.010,12 €.



CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de 602 € 

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle (art. 21.1 de la Llei 7/1985 i art. 31 de la 
Llei 5/97).

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat,  elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.

QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta
iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els



articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 9 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000126/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: LMF
INFRACCIÓ: Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes 
Balears

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270038-A520002

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
LMF

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
16-07-2015 (15:10)
Carrer Republicans amb carrer Fita

INFRACCIONS COMESES

Exercir l’activitat publicitària sense la preceptiva 
llicència municipal.

PRECEPTES INFRINGITS

Article 24.b de la Llei 5/97, que regula la 
publicitat dinàmica, prohibeix exercir l’activitat 
de publicitat sense autorització municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir l’activitat de publicitat suposa una 
infracció considerada greu per l’article 28.1.b de 
la Llei 5/97, amb sanció de fins a 6.010,12 €.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de 602 € 

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle (art. 21.1 de la Llei 7/1985 i art. 31 de la 
Llei 5/97).

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat,  elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:



PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.

QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta
iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els
articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 9 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000120/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: ZW



INFRACCIÓ: Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes 
Balears

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270037-A520002

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
ZW

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
14-05-2015
Zona banys, Av Miramar a s’Arenal

INFRACCIONS COMESES

Exercir l’activitat publicitària sense la preceptiva 
llicència municipal.

PRECEPTES INFRINGITS

Article 24.b de la Llei 5/97, que regula la 
publicitat dinàmica, prohibeix exercir l’activitat 
de publicitat sense autorització municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir l’activitat de publicitat suposa una 
infracció considerada greu per l’article 28.1.b de 
la Llei 5/97, amb sanció de fins a 6.010,12 €.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de 602 € 

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle (art. 21.1 de la Llei 7/1985 i art. 31 de la 
Llei 5/97).

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat,  elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment.

TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.



QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta
iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els
articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 8 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000119/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: SS
INFRACCIÓ: Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes 
Balears

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270038/A520002

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
SS

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
14-05-2015 (11:00)
Zona bany, davant carrer Republicans núm 2



INFRACCIONS COMESES

Exercir l’activitat publicitària sense la preceptiva 
llicència municipal.

PRECEPTES INFRINGITS

Article 24.b de la Llei 5/97, que regula la 
publicitat dinàmica, prohibeix exercir l’activitat 
de publicitat sense autorització municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir l’activitat de publicitat suposa una 
infracció considerada greu per l’article 28.1.b de 
la Llei 5/97, amb sanció de fins a 6.010,12 €.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de 602 € 

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle (art. 21.1 de la Llei 7/1985 i art. 31 de la 
Llei 5/97).

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat,  elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment.

TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.

QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 



SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta
iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els
articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 8 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000117/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: LM
INFRACCIÓ: Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes 
Balears

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270038-A520002

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
LM

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
14-05-2015 (11:05)
Avinguda de Miramar de s’Arenal

INFRACCIONS COMESES

Exercir l’activitat publicitària sense la preceptiva 
llicència municipal.

PRECEPTES INFRINGITS

Article 24.b de la Llei 5/97, que regula la 
publicitat dinàmica, prohibeix exercir l’activitat 
de publicitat sense autorització municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir l’activitat de publicitat suposa una 
infracció considerada greu per l’article 28.1.b de 
la Llei 5/97, amb sanció de fins a 6.010,12 €.



CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de 602 € 

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle (art. 21.1 de la Llei 7/1985 i art. 31 de la 
Llei 5/97).

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat,  elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.

QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta
iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els



articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 8 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“EXPEDIENT: 000151/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: ADEP

INFRACCIÓ: Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes 
Balears

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270077-A030006

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
ADEP

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
26-08-2015 (11:30)
Carrer Republicans

INFRACCIONS COMESES

Exercir l’activitat publicitària sense la preceptiva 
llicència municipal.

PRECEPTES INFRINGITS

Article 24.b de la Llei 5/97, que regula la 
publicitat dinàmica, prohibeix exercir l’activitat 
de publicitat sense autorització municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir l’activitat de publicitat suposa una 
infracció considerada greu per l’article 28.1.b de 
la Llei 5/97, amb sanció de fins a 6.010,12 €.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de 602 € 

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE

En les infraccions greus la competència correspon
a la junta de govern, segon l’art 21 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha 
delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret 
de Batlia de data 16-7-2015, el qual va esser 
publicat al Boib 111 de 23/7/2015.



En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015

Per tot el que s’ha exposat,  elevo a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu
estat de tramitació, accedir i  obtenir còpies dels documents constituïts en aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

QUART.  Participar  al  denunciat  la  possibilitat  que pugui  reconèixer  voluntàriament  la  seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

CINQUÈ.  Comunicar  aquesta  resolució  a  l’instructor  i  la  secretària,  amb  trasllat  de  les
actuacions que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats,
advertint-los que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment
sancionador en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació,
aquesta iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els
articles  13,  14  i  15  del  RPS  de  la  CAIB,  amb  la  sanció  que  s’especifica  en  l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sancions i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 14 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000150/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: FST
INFRACCIÓ: Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes 
Balears

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270038-A270088



NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
FST

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
15-08-2015 (20:10) y 09-09-2015 (15:30)
Av Miramar amb Gran i General Consell de 
s’Arenal

INFRACCIONS COMESES

Exercir l’activitat publicitària sense la preceptiva 
llicència municipal.

PRECEPTES INFRINGITS

Article 24.b de la Llei 5/97, que regula la 
publicitat dinàmica, prohibeix exercir l’activitat 
de publicitat sense autorització municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir l’activitat de publicitat suposa una 
infracció considerada greu per l’article 28.1.b de 
la Llei 5/97, amb sanció de fins a 6.010,12 €.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives

SANCIÓ PROPOSADA
2 Infraccions greus de 602 € cada una, essent el 
total 1.204€

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE

En les infraccions greus la competència correspon
a la junta de govern, segon l’art 21 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha 
delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret 
de Batlia de data 16-7-2015, el qual va esser 
publicat al Boib 111 de 23/7/2015.

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015

Per tot el que s’ha exposat,  elevo a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment

TERCER. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu
estat de tramitació, accedir i  obtenir còpies dels documents constituïts en aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 



QUART.  Participar  al  denunciat  la  possibilitat  que pugui  reconèixer  voluntàriament  la  seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

CINQUÈ.  Comunicar  aquesta  resolució  a  l’instructor  i  la  secretària,  amb  trasllat  de  les
actuacions que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats,
advertint-los que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment
sancionador en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació,
aquesta iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els
articles  13,  14  i  15  del  RPS  de  la  CAIB,  amb  la  sanció  que  s’especifica  en  l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sancions i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 14 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000149/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: SR
INFRACCIÓ: Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes 
Balears

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270038-A270088

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
SR

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
15-08-2015 (20:30)
Av. Miramar amb Gran i General Consell de 
s’Arenal

INFRACCIONS COMESES

Exercir l’activitat publicitària sense la preceptiva 
llicència municipal.

PRECEPTES INFRINGITS

Article 24.b de la Llei 5/97, que regula la 
publicitat dinàmica, prohibeix exercir l’activitat 
de publicitat sense autorització municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir l’activitat de publicitat suposa una 
infracció considerada greu per l’article 28.1.b de 
la Llei 5/97, amb sanció de fins a 6.010,12 €.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de 602 € 



ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE

En les infraccions greus la competència correspon
a la junta de govern, segon l’art 21 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha 
delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret 
de Batlia de data 16-7-2015, el qual va esser 
publicat al Boib 111 de 23/7/2015.

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015

Per tot el que s’ha exposat,  elevo a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu
estat de tramitació, accedir i  obtenir còpies dels documents constituïts en aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

QUART.  Participar  al  denunciat  la  possibilitat  que pugui  reconèixer  voluntàriament  la  seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

CINQUÈ.  Comunicar  aquesta  resolució  a  l’instructor  i  la  secretària,  amb  trasllat  de  les
actuacions que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats,
advertint-los que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment
sancionador en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació,
aquesta iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els
articles  13,  14  i  15  del  RPS  de  la  CAIB,  amb  la  sanció  que  s’especifica  en  l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sancions i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 14 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000148/2015-INFRAMEDIAMB



DENUNCIAT: LO MAME FATOU
NIE: 2.910.1995.04335
INFRACCIÓ: Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes 
Balears

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270038-A270088

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
LMF

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
15-08-2015 (20:00)
Av. Miramar de s’Arenal amb carrer Berga

INFRACCIONS COMESES

Exercir l’activitat publicitària sense la preceptiva 
llicència municipal.

PRECEPTES INFRINGITS

Article 24.b de la Llei 5/97, que regula la 
publicitat dinàmica, prohibeix exercir l’activitat 
de publicitat sense autorització municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir l’activitat de publicitat suposa una 
infracció considerada greu per l’article 28.1.b de 
la Llei 5/97, amb sanció de fins a 6.010,12 €.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de 602 € 

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE

En les infraccions greus la competència correspon
a la junta de govern, segon l’art 21 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha 
delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret 
de Batlia de data 16-7-2015, el qual va esser 
publicat al Boib 111 de 23/7/2015.

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015

Per tot el que s’ha exposat,  elevo a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 



TERCER. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu
estat de tramitació, accedir i  obtenir còpies dels documents constituïts en aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

QUART.  Participar  al  denunciat  la  possibilitat  que pugui  reconèixer  voluntàriament  la  seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

CINQUÈ.  Comunicar  aquesta  resolució  a  l’instructor  i  la  secretària,  amb  trasllat  de  les
actuacions que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats,
advertint-los que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment
sancionador en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació,
aquesta iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els
articles  13,  14  i  15  del  RPS  de  la  CAIB,  amb  la  sanció  que  s’especifica  en  l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sancions i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 14 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000147/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: DA
INFRACCIÓ: Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes 
Balears

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270038-A270088

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
DA

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
15-08-2015 (20:30)
Avinguda de Miramar de s’Arenal

INFRACCIONS COMESES

Exercir l’activitat publicitària sense la preceptiva 
llicència municipal.

PRECEPTES INFRINGITS

Article 24.b de la Llei 5/97, que regula la 
publicitat dinàmica, prohibeix exercir l’activitat 
de publicitat sense autorització municipal. 



GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir l’activitat de publicitat suposa una 
infracció considerada greu per l’article 28.1.b de 
la Llei 5/97, amb sanció de fins a 6.010,12 €.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de 602 € 

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE

En les infraccions greus la competència correspon
a la junta de govern, segon l’art 21 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha 
delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret 
de Batlia de data 16-7-2015, el qual va esser 
publicat al Boib 111 de 23/7/2015.

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015

Per tot el que s’ha exposat,  elevo a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment.

TERCER. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu
estat de tramitació, accedir i  obtenir còpies dels documents constituïts en aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

QUART.  Participar  al  denunciat  la  possibilitat  que pugui  reconèixer  voluntàriament  la  seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

CINQUÈ.  Comunicar  aquesta  resolució  a  l’instructor  i  la  secretària,  amb  trasllat  de  les
actuacions que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats,
advertint-los que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment
sancionador en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació,
aquesta iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els
articles  13,  14  i  15  del  RPS  de  la  CAIB,  amb  la  sanció  que  s’especifica  en  l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sancions i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.



Llucmajor a, 14 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

3.-  PROPUESTA  DE  INFRACCIÓN  DE  MEDIO  AMBIENTE  POR
VULNERACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL EJERCICIO DE
DETERMINADAS  MODALIDADES  DE  VENTA  FUERA  DE
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.

Por unanimidad se elevó a acuerdo las siguientes propuestas:

“ EXPEDIENT: 000136/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: LM
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270072-A270043

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
LM

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
03-06-2015 (18:30) Av Miramar i 19-06-2015 
(16:45) Platja s’Arenal.

INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.

PRECEPTES INFRINGITS

L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 
l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
2 Infraccions greus de l’art. 14.3.e de 151 € cada 
una, essent el total 302€

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE En les infraccions greus la competència correspon
al batle, segons l’art. 21.1 de la Llei 7/1985 i l’art.



13 de l’Ordenança de venda ambulant .

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat,  elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment.

TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.

QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta
iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els
articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 8 d’octubre de 2015

El Batle



Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000111/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: JMJV

INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270080-A030006

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
JMJV

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
24-06-2015 (11:00)
Avinguda d’Europa de s’Arenal 

INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.

PRECEPTES INFRINGITS

L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 
l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de l’art. 14.3.e de 151 €.

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle, segons l’art. 21.1 de la Llei 7/1985 i l’art.
13 de l’Ordenança de venda ambulant .

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat,  elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:



PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.

QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta
iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els
articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 8 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000112/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: JVJ
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 



PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A5000002-A270098

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
JVJ

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
22-07-2015 (17:30) y 10-08-2015 (17:30)
Platja de s’Arenal 

INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.

PRECEPTES INFRINGITS

L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 
l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
2 Infraccions greus de l’art. 14.3.e de 151 € cada 
una, essent el total 302€

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle, segons l’art. 21.1 de la Llei 7/1985 i l’art.
13 de l’Ordenança de venda ambulant .

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data 16 de juliol de
2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat, i en atenció a les competències que m’han estat atorgades, en virtut
de l’article 21 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment.

TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.



QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta
iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els
articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 7 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver ”

“ EXPEDIENT: 000118/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: MD
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270038-A270073

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
MD

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
11-07-2015 (19:10)
Plaça Reina Maria Cristina núm 1 de s’Arenal 



INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.

PRECEPTES INFRINGITS

L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 
l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de l’art. 14.3.e de 151 €.

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle, segons l’art. 21.1 de la Llei 7/1985 i l’art.
13 de l’Ordenança de venda ambulant .

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat, elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment.

TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.

QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 



CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta
iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els
articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 7 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000114/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: JVB
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270079-A520002

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
JVB

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
31-07-2015 (12:15)
Avinguda Republicans, Platja de s’Arenal 

INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.

PRECEPTES INFRINGITS

L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 
l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 



GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de l’art. 14.3.e de 151 €.

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle, segons l’art. 21.1 de la Llei 7/1985 i l’art.
13 de l’Ordenança de venda ambulant .

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data 16 de juliol de
2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat, i en atenció a les competències que m’han estat atorgades, en virtut
de l’article 21 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.

QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta



iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els
articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 7 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000116/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: JMC
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A110194-A270098

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
JMC

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
29-07-2015 (11:40) 
Platja de s’Arenal 

INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.

PRECEPTES INFRINGITS

L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 
l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de l’art. 14.3.e de 151 €.



ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle, segons l’art. 21.1 de la Llei 7/1985 i l’art.
13 de l’Ordenança de venda ambulant .

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data 16 de juliol de
2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat, i en atenció a les competències que m’han estat atorgades, en virtut
de l’article 21 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment.

TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la Junta de Govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.

QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta
iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els
articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.



Llucmajor a, 7 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000115/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: SBJ
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270079-A520002

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
SBJ

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
31-07-2015 (12:15) Av Republicans / 29-07-2015 
(10:30) Platja s’Arenal / 19-06-2015 (17:00) 
Platja s’Arenal 

INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.

PRECEPTES INFRINGITS

L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 
l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
3 Infraccions greus de l’art. 14.3.e de 151 € cada 
una, essent el total 453€

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle, segons l’art. 21.1 de la Llei 7/1985 i l’art.
13 de l’Ordenança de venda ambulant .

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data 16 de juliol de
2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat, i en atenció a les competències que m’han estat atorgades, en virtut
de l’article 21 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, elev a la Junta de Govern la següent



PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment .

TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.

QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta
iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els
articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 7 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”



“ EXPEDIENT: 000113/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: ZW
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270038-A280099

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
ZW

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
08-08-2015 (18:30)
Zona platja Av Miramar 

INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.

PRECEPTES INFRINGITS

L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 
l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de l’art. 14.3.e de 151 €.

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle, segons l’art. 21.1 de la Llei 7/1985 i l’art.
13 de l’Ordenança de venda ambulant .

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data 16 de juliol de
2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat, i en atenció a les competències que m’han estat atorgades, en virtut
de l’article 21 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 



TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.

QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta
iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els
articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 7 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000110/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: AW
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270038-A270073



NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
AW

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
15-07-2015 (16:00)
Avinguda Republicans núm 1 de s’Arenal 

INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.

PRECEPTES INFRINGITS

L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 
l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de l’art. 14.3.e de 151 €.

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle, segons l’art. 21.1 de la Llei 7/1985 i l’art.
13 de l’Ordenança de venda ambulant .

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data 16 de juliol de
2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat, i en atenció a les competències que m’han estat atorgades, en virtut
de l’article 21 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.

QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.



Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta
iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els
articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 7 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000109/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: LJ
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270038-A270073

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
LJ

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
15-07-2015 (18:00)
Avinguda Republicans zona platja 

INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.



PRECEPTES INFRINGITS

L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 
l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de l’art. 14.3.e de 151 €.

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle, segons l’art. 21.1 de la Llei 7/1985 i l’art.
13 de l’Ordenança de venda ambulant .

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data 16 de juliol de
2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat, i en atenció a les competències que m’han estat atorgades, en virtut
de l’article 21 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.

QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 



SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta
iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els
articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 7 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000108/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: JCJ
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270038-A270073

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
JCJ

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
15-07-2015 (18:00)
Platja s’Arenal davant Av. Republicans 

INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.

PRECEPTES INFRINGITS

L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 
l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 



GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de l’art. 14.3.e de 151 €.

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle, segons l’art. 21.1 de la Llei 7/1985 i l’art.
13 de l’Ordenança de venda ambulant .

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data 16 de juliol de
2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat, i en atenció a les competències que m’han estat atorgades, en virtut
de l’article 21 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.

QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta



iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els
articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 7 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000105/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: BF
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270073-A270038

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
BF

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
15-07-2015 (19:40)
Avinguda Republicans davant núm 1 s’Arenal 

INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.

PRECEPTES INFRINGITS

L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 
l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.



SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de l’art. 14.3.e de 151 €.

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle, segons l’art. 21.1 de la Llei 7/1985 i l’art.
13 de l’Ordenança de venda ambulant .

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data 16 de juliol de
2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
Per tot el que s’ha exposat, i en atenció a les competències que m’han estat atorgades, en virtut
de l’article 21 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.

QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta
iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els
articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de



“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 7 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000104/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: TJV
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A280099-A270077

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
TJV

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
16-07-2015 (12:00)
Platja de s’Arenal 

INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.

PRECEPTES INFRINGITS

L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 
l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de l’art. 14.3.e de 151 €.

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
al batle, segons l’art. 21.1 de la Llei 7/1985 i l’art.
13 de l’Ordenança de venda ambulant .

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data 16 de juliol de
2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015



Per tot el que s’ha exposat, i en atenció a les competències que m’han estat atorgades, en virtut
de l’article 21 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, elev a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador, de les infraccions
considerades lleus, és la junta de govern en virtut de les competències de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant
Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23
de juliol de 2015.

QUART. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu estat
de  tramitació,  accedir  i  obtenir  còpies  dels  documents  constituïts  en  aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

CINQUÈ. Participar al denunciat la possibilitat  que pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

SISÈ. Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les actuacions
que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats, advertint-los
que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment sancionador
en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació, aquesta
iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els articles
13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

En  aquest  sentit  comunicar  al  interessat  que  en  cas  de  no  formular  al·legacions  sobre  el
contingut  del  acord d’iniciació de l’expedient, en el termini de 15 dies comptadors a partir de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord,  aquest  es  considerarà  proposta  de  resolució
d’aquest  procediment,  d’acord  amb  les  previsions  contingudes  en  l’article  8.4  del  Decret
14/1994,  pel  qual  es  regula  el  procediment  sancionador,  i  amb els  efectes  previstos  en els
articles  13,  14 i  15 del  reglament  esmentat,  amb la  sanció que s’especifica  en l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 7 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”



“ EXPEDIENT: 000146/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: SAM
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270077-A030006

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
SAM

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
26-08-2015 (13:30)
Platja s’arenal 

INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.

PRECEPTES INFRINGITS

L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 
l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de l’art. 14.3.e  de la citada 
Ordenança de 151 €.

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE

En les infraccions greus la competència correspon
a la junta de govern, segon l’art. 21 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha
delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret 
de Batlia de data 16-07-15, el qual va esser 
publicat al Boib 111 de 23.-07-15.

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015.

Per tot el que s’ha exposat,  elevo a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:



PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu
estat de tramitació, accedir i  obtenir còpies dels documents constituïts en aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

QUART.  Participar  al  denunciat  la  possibilitat  que pugui  reconèixer  voluntàriament  la  seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

CINQUÈ.  Comunicar  aquesta  resolució  a  l’instructor  i  la  secretària,  amb  trasllat  de  les
actuacions que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats,
advertint-los que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment
sancionador en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació,
aquesta iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els
articles  13,  14  i  15  del  RPS  de  la  CAIB,  amb  la  sanció  que  s’especifica  en  l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 13 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000145/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: MSF
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270077-A030006

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
MSF

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
26-08-2015 (11:30)
Platja s’arenal 



INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.

PRECEPTES INFRINGITS

L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 
l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de l’art. 14.3.e  de la citada 
Ordenança de 151 €.

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE

En les infraccions greus la competència correspon
a la junta de govern, segon l’art. 21 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha
delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret 
de Batlia de data 16-07-15, el qual va esser 
publicat al Boib 111 de 23.-07-15.

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015.

Per tot el que s’ha exposat,  elevo a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu
estat de tramitació, accedir i  obtenir còpies dels documents constituïts en aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

QUART.  Participar  al  denunciat  la  possibilitat  que pugui  reconèixer  voluntàriament  la  seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 



CINQUÈ.  Comunicar  aquesta  resolució  a  l’instructor  i  la  secretària,  amb  trasllat  de  les
actuacions que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats,
advertint-los que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment
sancionador en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació,
aquesta iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els
articles  13,  14  i  15  del  RPS  de  la  CAIB,  amb  la  sanció  que  s’especifica  en  l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 13 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000144/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: SPS
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270077-A030006

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
SPS

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
26-08-2015 (11:15)
Platja s’arenal 

INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.

PRECEPTES INFRINGITS

L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 
l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de l’art. 14.3.e  de la citada 
Ordenança de 151 €.

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE
En les infraccions greus la competència correspon
a la junta de govern, segon l’art. 21 de la Llei 



7/85, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha
delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret 
de Batlia de data 16-07-15, el qual va esser 
publicat al Boib 111 de 23.-07-15.

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015.

Per tot el que s’ha exposat,  elevo a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu
estat de tramitació, accedir i  obtenir còpies dels documents constituïts en aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

QUART.  Participar  al  denunciat  la  possibilitat  que pugui  reconèixer  voluntàriament  la  seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

CINQUÈ.  Comunicar  aquesta  resolució  a  l’instructor  i  la  secretària,  amb  trasllat  de  les
actuacions que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats,
advertint-los que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment
sancionador en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació,
aquesta iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els
articles  13,  14  i  15  del  RPS  de  la  CAIB,  amb  la  sanció  que  s’especifica  en  l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 13 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000143/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: JVB



NIE: 43.200.129-B
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270077-A030006

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
JVB

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
26-08-2015 (11.50)
Platja s’arenal 

INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.

PRECEPTES INFRINGITS

L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 
l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de l’art. 14.3.e  de la citada 
Ordenança de 151 €.

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE

En les infraccions greus la competència correspon
a la junta de govern, segon l’art. 21 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha
delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret 
de Batlia de data 16-07-15, el qual va esser 
publicat al Boib 111 de 23.-07-15.

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015.

Per tot el que s’ha exposat,  elevo a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 



TERCER. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu
estat de tramitació, accedir i  obtenir còpies dels documents constituïts en aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

QUART.  Participar  al  denunciat  la  possibilitat  que pugui  reconèixer  voluntàriament  la  seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

CINQUÈ.  Comunicar  aquesta  resolució  a  l’instructor  i  la  secretària,  amb  trasllat  de  les
actuacions que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats,
advertint-los que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment
sancionador en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació,
aquesta iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els
articles  13,  14  i  15  del  RPS  de  la  CAIB,  amb  la  sanció  que  s’especifica  en  l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 13 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000142/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: VSV
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270077-A030006

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
VSV

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
26-08-2015 (10:00)
Platja s’arenal 

INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.

PRECEPTES INFRINGITS L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 



l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de l’art. 14.3.e  de la citada 
Ordenança de 151 €.

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE

En les infraccions greus la competència correspon
a la junta de govern, segon l’art. 21 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha
delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret 
de Batlia de data 16-07-15, el qual va esser 
publicat al Boib 111 de 23.-07-15.

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015.

Per tot el que s’ha exposat,  elevo a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment, 

TERCER. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu
estat de tramitació, accedir i  obtenir còpies dels documents constituïts en aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

QUART.  Participar  al  denunciat  la  possibilitat  que pugui  reconèixer  voluntàriament  la  seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

CINQUÈ.  Comunicar  aquesta  resolució  a  l’instructor  i  la  secretària,  amb  trasllat  de  les
actuacions que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats,
advertint-los que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment
sancionador en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació,
aquesta iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els
articles  13,  14  i  15  del  RPS  de  la  CAIB,  amb  la  sanció  que  s’especifica  en  l’apartat  de



“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 13 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000141/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: VSF
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270077-A030006

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
VSF

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
26-08-2015 (11:10)
Platja s’arenal 

INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.

PRECEPTES INFRINGITS

L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 
l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de l’art. 14.3.e  de la citada 
Ordenança de 151 €.

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE

En les infraccions greus la competència correspon
a la junta de govern, segon l’art. 21 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha
delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret 
de Batlia de data 16-07-15, el qual va esser 
publicat al Boib 111 de 23.-07-15.



En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015.

Per tot el que s’ha exposat,  elevo a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu
estat de tramitació, accedir i  obtenir còpies dels documents constituïts en aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

QUART.  Participar  al  denunciat  la  possibilitat  que pugui  reconèixer  voluntàriament  la  seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

CINQUÈ.  Comunicar  aquesta  resolució  a  l’instructor  i  la  secretària,  amb  trasllat  de  les
actuacions que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats,
advertint-los que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment
sancionador en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació,
aquesta iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els
articles  13,  14  i  15  del  RPS  de  la  CAIB,  amb  la  sanció  que  s’especifica  en  l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 13 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000140/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: ND
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:



DENUNCIANT Policia Local Agents A270077-A030006

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
ND

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
26-08-2015 (13:30)
Platja Republicans 

INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.

PRECEPTES INFRINGITS

L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 
l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de l’art. 14.3.e  de la citada 
Ordenança de 151 €.

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE

En les infraccions greus la competència correspon
a la junta de govern, segon l’art. 21 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha
delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret 
de Batlia de data 16-07-15, el qual va esser 
publicat al Boib 111 de 23.-07-15.

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015.

Per tot el que s’ha exposat,  elevo a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment.

TERCER. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu
estat de tramitació, accedir i  obtenir còpies dels documents constituïts en aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.



Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

QUART.  Participar  al  denunciat  la  possibilitat  que pugui  reconèixer  voluntàriament  la  seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

CINQUÈ.  Comunicar  aquesta  resolució  a  l’instructor  i  la  secretària,  amb  trasllat  de  les
actuacions que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats,
advertint-los que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment
sancionador en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació,
aquesta iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els
articles  13,  14  i  15  del  RPS  de  la  CAIB,  amb  la  sanció  que  s’especifica  en  l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 13 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000139/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: LF
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A270077-A030006

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
LF

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
26-08-2015 (12:45)
Platja Republicans 

INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.

PRECEPTES INFRINGITS

L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 
l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 



GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de l’art. 14.3.e  de la citada 
Ordenança de 151 €.

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE

En les infraccions greus la competència correspon
a la junta de govern, segon l’art. 21 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha
delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret 
de Batlia de data 16-07-15, el qual va esser 
publicat al Boib 111 de 23.-07-15.

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015.

Per tot el que s’ha exposat,  elevo a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu
estat de tramitació, accedir i  obtenir còpies dels documents constituïts en aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

QUART.  Participar  al  denunciat  la  possibilitat  que pugui  reconèixer  voluntàriament  la  seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

CINQUÈ.  Comunicar  aquesta  resolució  a  l’instructor  i  la  secretària,  amb  trasllat  de  les
actuacions que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats,
advertint-los que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment
sancionador en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació,
aquesta iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els
articles  13,  14  i  15  del  RPS  de  la  CAIB,  amb  la  sanció  que  s’especifica  en  l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.



Llucmajor a, 13 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

“ EXPEDIENT: 000138/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: JCJ
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de l’exercici de determinades modalitats de venda fora
d’establiments comercials (Boib núm.106 de 23-07-09) 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT Policia Local Agents A030006-A270073

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR
JCJ

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
19-08-2015 (10:40)
Platja davant Av miramar a s’arenal 

INFRACCIONS COMESES
Exercir l’activitat de venda ambulant, fora 
d’establiment comercial.

PRECEPTES INFRINGITS

L’article 14 de l’Ordenança de l’exercici de 
determinades modalitats de venda fora 
d’establiment comercial prohibeix exercir 
l’activitat de venda ambulant sense autorització 
municipal. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

Exercir la venda ambulant suposa una infracció 
greu de l’article 14.3.e de l’Ordenança reguladora 
de l’exercici de determinades modalitats de venda
fora d’establiment comercial, amb sanció de 151 a
300 €, segons l’art. 15.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció greu de l’art. 14.3.e  de la citada 
Ordenança de 151 €.

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE

En les infraccions greus la competència correspon
a la junta de govern, segon l’art. 21 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha
delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret 
de Batlia de data 16-07-15, el qual va esser 
publicat al Boib 111 de 23.-07-15.

En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015.



Per tot el que s’ha exposat,  elevo a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu
estat de tramitació, accedir i  obtenir còpies dels documents constituïts en aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

QUART.  Participar  al  denunciat  la  possibilitat  que pugui  reconèixer  voluntàriament  la  seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

CINQUÈ.  Comunicar  aquesta  resolució  a  l’instructor  i  la  secretària,  amb  trasllat  de  les
actuacions que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats,
advertint-los que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment
sancionador en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació,
aquesta iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els
articles  13,  14  i  15  del  RPS  de  la  CAIB,  amb  la  sanció  que  s’especifica  en  l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 13 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

4.-  PROPUESTA  DE  ACUERDO  EN  RELACIÓN  A  EXPEDIENTE
000001/2015  RELATIVO  A  EXIGENCIA  DE  RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL.

Por unanimidad se elevó a acuerdo la siguiente propuesta:

“ EXPEDIENT: 000001/2015 - Resp. Patrimonial
PERJUDICATS: MMJ
SINISTRE: Danys ocasionats al Vehicle matrícula  en col·lidir amb una forquilla guarda
voreres de protecció a la ronda de Migjorn, davant el núm. 126, el dia 17 de febrer de
2014.



Vista la documentación que es troba en l’expedient 01/2015’4-Resp. Patrimonial, i
en  especial  atenció  a  l’informe-proposta  de  resolución,  emesa  per  la  instructora  de
l’expedient, el qui subscriu formula aquesta:

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN

Examinada la reclamación de responsabilitat patrimonial, interpolada pel senyor MMS,
el 21 de febrer de 2014, amb RGE 2060, d’acord amb els següents:

FETS:

I. En data 21 de febrer de 2014, amb RGE 2060, el senyor MMS va interposar una
reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament de Llucmajor pels danys
ocasionats  en  el  vehicle  marca  Ford,  model  Transit,  amb plaques  de matrícula   ,  a
conseqüència del cop sofert el dia  17/02/14, a l’altura del núm. 126 de la ronda de
Migjorn, quan el cotxe copejà una barrera o forquilla de protecció en incorporar-se a la
via des de la vorera on es trobava aparcat, com a conseqüència de la suposada deficient
posició d’aquesta per estar doblegada. 

II. En data 26 de febrer de 2014 es presenta un escrit d’ampliació a la reclamación amb
RGE 2620, al qual s’adjunta la factura núm. 063076, del taller ACV, per un import de
1.321,12 euros, per la reparación del vehicle Ford Transit, matrícula.

III. En data 16 de gener de 2015 se sol·licita un informe a la Policia Local de Llucmajor.
En  aquest  informe,  de  data  6  d’abril  de  2015,  es  fa  constar  en  la  dilegència  de
compareixença del conductor del vehicle que el senyor MMS va manifestar el següent:

“Que cuando estacionó el  vehículo  en la  acera  en primer lugar,  delante  de Ronda
Migjorn, 126 observó una valla de protección doblada sin darle más importancia.”

“Que  cuando  volvió  a  coger  su  vehículo  estacionado  para  reiniciar  la  marcha  y
reincorporarse a la circulación, golpeó con dicha malla doblada, no observándolo y
como consecuencia dañando la parte baja del vehículo. Ya que ésta presentaba una
altura diferente a las demás mallas de protección de la misma línea de la acera”. 

Així mateix, en les diligències d’aparèixer els agents actuants recullen les observacions 
següents:

          “Que vista la manifestación del conductor del vehículo, este manifiesta que en el
momento de estacionar observó el obstáculo definido como malla doblada, a la cual no
le dio más importancia. En dicha manifestación refiere que cuando volvió a su vehículo
iniciando su marcha , colisionó con dicho obstáculo, causando daños en su vehículo”.

          “Que en la diligencia de observaciones a raíz del desarrollo del accidente, los
agentes  actuantes  refieren  que  el  conductor  del  vehículo  colisionó  con  una  malla
protectora la cual no observó correctamente”.



          “Que es parecer de esta fuerza instructora, que el conductor del vehículo, tras
haber observado el  obstáculo denominado como malla doblada, en el  momento del
estacionamiento  de  vehículo,  no  presto  la  atención  necesaria  en  el  momento  de
reiniciar la marcha, colisionando contra dicho obstáculo. Por lo que la responsabilidad
del siniestro recae en el conductor del vehículo”.

IV.  En  data  19  de  gener  de  2015  se  sol·licita  un  informe  a  Llucmajor  Empresa
Municipal de Serveis SA. En l'informe de data 24 de juny de 2015 es fan constar les
observacions següents:
   
          “Que personados en el lugar de los hechos se observa que sobre la acera existen
unas  barreritas  en  forma de  U invertidas  pintadas  de  rojo  y  blanco  y  que  coloca
normalmente la Policía  para evitar que los vehículos se suban a la acera.”

         “Que consultado al responsable del equipo municipal de señalización viaria  me
comenta que efectivamente, el día 14 de marzo de 2014 tuvieron que retirar una de la
barreritas golpeadas por los vehículos que se suben a la acera y el día 24 del mismo
mes fue nuevamente colocada, parece ser que siendo desplazada unos 40 cms y además
le añadieron un hito vertical.”

         “Que la barrerita en cuestión, efectivamente estaba golpeada y por ello fue
sustituida, pero cabe indicar que es golpeada por vehículos que suben a la acera, por
donde no deben circular y no por vehículos que transitan por la vía pública.”

Als següents fets són d'aplicació els següents

FONAMENTS JURÍDICS:

PRIMER. L'article 106.2 de la Constitució Espanyola estableix que "els particulars, en
els  termes  establerts  per  la  Llei,  tindran  dret  a  ser  indemnitzats  per  tota  lesió  que
pateixin en els seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió
sigui  conseqüència  del  funcionament  normal  o anormal  dels  serveis  públics."  De la
mateixa  manera,  l'article  139.1  de  la  Llei  30/1992,  de  règim  jurídic  de  les
administracions públiques, estableix idèntic dret, dins el sistema de responsabilitat de
totes les administracions públiques. La responsabilitat patrimonial de l'Administració ha
estat  configurada  en  el  nostre  sistema  legal  i  jurisprudencial  com  de  naturalesa
objectiva, de manera que qualsevol conseqüència danyosa derivada del funcionament
dels serveis públics ha de ser en principi indemnitzada.

Perquè  es  doni  aquesta  responsabilitat  patrimonial  de  l'Administració  es  requereix,
segons l'article 139 abans esmentat, que concorrin els requisits següents:

A) Un fet imputable a l'Administració, bastant per tant, acreditar que un dany
antijurídic s'ha produït en el desenvolupament d'una activitat la titularitat de la
qual correspon a un ens públic.

B) Un dany antijurídic produït, pel que fa a detriment patrimonial injustificat, o
el que és igual, que el que el pateix no tingui el deure jurídic de suportar. El



perjudici patrimonial ha de ser real, no basat en meres esperances o conjectures,
avaluable econòmicament, efectiu i individualitzat en relació amb una persona o
grup de persones.

C)  Relació  de  causalitat  directa  i  eficaç  entre  el  fet  que  s'imputa  a
l'Administració i el dany produït. Així ho diu la Llei 30/1992, en l'article 139,
quan assenyala que la lesió ha de ser conseqüència del funcionament normal o
anormal dels serveis públics.

D) Absència de força major, com a causa estranya a l'organització i diferent del
cas fortuït, supòsit en què si s'imposa l'obligació d'indemnitzar.

SEGON. El règim jurídic de la reclamació interposada està contingut en l'article 54 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, que estableix la
responsabilitat directa de les entitats locals pels danys i perjudicis causats als particulars
en els seus béns i drets, com a conseqüència del funcionament dels serveis públics, la
qual  cosa  entroncaria  amb el  que  disposa  la  legislació  general  sobre  responsabilitat
administrativa, que ve constituïda pels articles 139 i següents de la Llei 30/1992.

La responsabilitat administrativa es configura en el nostre ordenament jurídic com una
responsabilitat  directa  i  objectiva,  que  obliga  aquella  a  indemnitzar  tota  lesió  que
pateixin  els  particulars  en  qualsevol  dels  seus  béns  o  drets,  sempre  que  sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, tenint en compte
que no tot dany que produeixi l'Administració és indemnitzable, sinó que s'ha de tractar
d'un dany imputable a l'Administració i derivat d'una relació causa-efecte de l'activitat
d'aquella. La prova de la concurrència de tots aquests requisits correspon a qui reclama,
llevat que l'Administració al·legui com a circumstància d'excepció a la responsabilitat la
força major. En aquest cas és a ella a qui, segons reiterada jurisprudència, correspon la
càrrega de la prova.

TERCER.  Tant  els  fets  com la  càrrega  de  la  prova  de  la  relació  de causalitat  són
competència  del  reclamant.  Referent  a  això,  cal  dir  que  si  bé  la  responsabilitat
patrimonial de l'Administració és objectiva,  això no vol dir que hagi de presumir-se
sense  més,  que  qualsevol  accident  causat  a  la  via  pública  sigui  conseqüència  del
funcionament del servei públic.

QUART.  En el cas que ens ocupa queda palès que el senyor MMS va aparcar el seu
vehicle damunt la vorera, que tot i conèixer que la forquilla de protecció, la qual, per
cert, es troba instal·lada precisament per evitar la pujada de vehicles sobre aquesta, es
trobava lleugerament doblegada, i que en reprendre la marxa va impactar contra ella i va
causar danys al vehicle, que ara es reclamen.

És per tot això que s'ha d'entendre que la forquilla causant dels danys no constitueix cap
element sorprenent, i que és per tant d'aplicació la causa d'exoneració de responsabilitat
patrimonial  per  culpa  exclusiva  de  la  víctima.  Així,  la  conducta  de  la  víctima  va
concórrer a la producció del dany, trencant la relació de causalitat entre el funcionament
del servei públic i els danys soferts.



En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del
règim local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015,
així  com  en  virtut  de  l'article  13  del  Reial  decret  429/1993,  de  26  de  març,  del
Reglament  de responsabilitat  patrimonial  de les  administracions  públiques,  elev a la
Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER.  Desestimar  la  reclamació  de  responsabilitat  patrimonial  interposada  pel
senyor MMS el 21 de febrer de 2014, amb RGE 2060.

SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'asseguradora Mapfre Empreses i a l'empresa
municipal LLEMSA.

TERCER. Ordenar l'arxiu de l'expedient, sense tràmit ulterior. 

Llucmajor, a 28 de setembre de 2015.

El Batle

Jaume Tomás Oliver”

5.-  PROPUESTA RELATIVA A EXPEDIENTE 000019/2015 RELATIVO A
CONCESIÓN  DE  LICENCIA  PARA  LA  TENENCIA  DE  ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

Por unanimidad se elevó a acuerdo la siguiente propuesta:

“ Núm.EXP: 000019/2015-ANIMALES
Núm. Llicència: 278/2015
Nom: VMS
Espècie Animal: Ca
Raça: Bull Terrier
Microchip: 941000015640393

En virtut de les competències de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, de bases del
règim local, que han estat  delegades en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batllia
de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al Boib num. 111 de 23 de juliol
de 2015; elevo a la Junta de Govern la següent,

PROPOSTA D’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA D’ANIMALS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS



En compliment de l’article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
jurídic  de  la  tinença  d’animals  potencialment  perillosos,  i  després  de  verificar  el
compliment  dels requisits  exigits  en l’article  3 del Reial  Decret  287/2002, de 22 de
març, es concedeix la llicència Administrativa per a la tinença d’animals potencialment
perillosos a D. Victoriano Moreno Sánchez.

El titular d’aquesta llicència queda assabentat de les obligacions següents:

1. Els  propietaris  d’animals  potencialment  perillosos  hauran  d’inscriure’ls  en  el
Registre  d’animals  potencialment  perillosos  de  l’Ajuntament,  dins  els  15  dies
següents a la data d’obtenció de la llicència. (art.6, Llei 50/1999).

2. Sempre que un animal potencialment perillós es trobi en llocs o espais públics, el
seu portador ha de dur la llicència administrativa i la certificació d’inscripció de
l’animal en el Registre municipal d’animals potencialment perillosos. (art.8 punt 1,
RD 287/2002).

3. Els animals potencialment perillosos, quan es trobin en llocs o espais públics, han de
dur un morral apropiat i anar conduïts i controlats amb una cadena o corretja no
extensible de menys de 2 metres, i no es pot dur més d’un animal per persona. (art 8
punts 2 i 3, RD 287/2002).

4. Si  l’animal  es  troba  a  una  finca,  casa  de  camp,  xalet,  parcel·la,  terrassa,  pati  o
qualsevol altre lloc delimitat, ha d’estar fermat a no ser que es disposi d’un habitacle
amb  la  superfície  i  alçada  suficients  i  el  tancament  adequat  per  protegir  a  les
persones o animals que accedeixin o s’atraquin a aquests llocs. (art. 8 punt 4, RD
287/2002).

5. En cas de pèrdua o robatori de l’animal, s’ha de comunicar a l’Ajuntament en un
termini màxim de 48 hores. (art. 8 punt 6, RD 287/2002).

6. El  titular  ha  de  comunicar  a  l’Ajuntament  qualsevol  canvi  de  les  dades  de  la
llicència, en un termini de 15 dies. (art.3 punt 3, RD 287/2002).

7. Aquesta llicència s’ha de  renovar cada cinc anys.(art.3 punt 3, RD 287/2002).

8. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa d’assegurança, s’ha d’entregar
a l’Ajuntament una còpia per tal de comprovar-ne la vigència.

9. Anualment  s’ha  d’aportar  a  l’Ajuntament  un  certificat  que  acrediti  la  situació
sanitària i la inexistència de malalties o trastorns que el facin especialment perillós,
de cada un dels animals potencialment perillosos propietat del titular de la llicència.
(art. 6 punt 7, Llei 50/1999).

Llucmajor, 7 d’octubre de 2015

El Batle



Jaume Tomàs Oliver”

6.-  PROPUESTA  RELATIVA  A  EXPEDIENTE  000135/2015  POR
INFRACCIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA Y LA
PROTECCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.

Por unanimidad se elevó a acuerdo la siguiente propuesta:

“EXPEDIENT: 000135/2015-INFRAMEDIAMB

INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de la tinença i la protecció d’animals de companyia  (Boib
núm. 135, de 13-09-12)

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN:

DENUNCIANT
Policia Local Agents 
52340166,270062,270044.270052

NOM O RAÓ SOCIAL DE L’INFRACTOR

DNI O CIF DE L’INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
12-09-15(23:03 h.);15-09-15 (10:20 h); 18-09-15 
(12:56 h)
C/Tord 15, bloque 9, Baixos B.  

INFRACCIONS COMESES
Produir molèsties als veïnats com a conseqüència 
dels lladrucs continuats de dos cans.

PRECEPTES INFRINGITS

L’article 4.3 de l’Ordenança de la tinença i la 
protecció d’animals de companyia , estableix 
l’obligatorietat dels propietaris o posseïdors dels 
animals de companyia d’adoptar les mesures 
adients per evitar les molèsties produïdes per la 
contaminació acústica ambiental com a 
conseqüència dels sorolls dels animals. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ
Infracció lleu de l’article 36.f de la Ordenança de 
tinença i protecció dels animals de companyia, 
amb sanció de 60 a 300,50 €, segons l’article 39. 

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives.

SANCIÓ PROPOSADA
Infracció lleu de l’article 4.3 de la citada 
Ordenança de 60 € cada una, essent el total de 
180€.

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE

En les infraccions lleus la competència correspon 
a la junta de govern, segons l’art. 21de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que 
ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant 
Decret de Batlia de data 16-07-15, el qual va esser
publicat al Boib 111 de 23-07-15.



En virtut de les competències de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data
16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015.

Per tot el que s’ha exposat,  elevo a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER. Iniciar el procediment sancionador contra la persona identificada com a infractor, per
determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme al que resulti de la
instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON. Nomenar instructora i secretària del procediment. 

TERCER. Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment, el seu
estat de tramitació, accedir i  obtenir còpies dels documents constituïts en aquest,  i  formular
al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que estimi pertinents.

Disposarà també d’un termini  de quinze dies per aportar  quantes al·legacions,  documents  o
informacions  estimi  convenients  i,  si  escau,  proposar  proves  i  concretar  els  mitjans  de què
pretengui valer-se. 

QUART.  Participar  al  denunciat  la  possibilitat  que pugui  reconèixer  voluntàriament  la  seva
responsabilitat i si escau efectuar el pagament de la sanció pecuniària que correspongui, amb els
efectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

CINQUÈ.  Comunicar  aquesta  resolució  a  l’instructor  i  la  secretària,  amb  trasllat  de  les
actuacions que hi hagi sobre el tema, i notificar-ho al denunciant (si escau) i als interessats,
advertint-los que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment
sancionador en el termini de quinze dies, comptats a partir d’aquell que tingui lloc la notificació,
aquesta iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, amb els efectes previstos en els
articles  13,  14  i  15  del  RPS  de  la  CAIB;  amb  la  sanció  que  s’especifica  en  l’apartat  de
“SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris de graduació de les sanciones i l’article 131 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a, 9 d’octubre de 2015

El Batle

Jaume Tomàs Oliver”

7.-    RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Sr. Jaume J. Oliver dio cuenta de que en próxima sesión se tratarán en esta
Junta  determinados  expedientes  de  asesoramiento  que  está  preparando  el  área  de
contratación.



Por parte del Sr. Alcalde se informó que, está en estudio dictar un decreto de la
Alcaldía por el que entre otros temas, la concesión de licencias de obras y la aprobación
de facturas dejarán de ser competencia delegada de la Junta de Gobierno Local. 

URGENCIAS

Por la Presidencia se dio cuenta de las siguientes urgencias, las cuales justifican
este carácter, en aras a conseguirse por esta Junta una mayor celeridad y eficacia en su
actuar.

En mérito  de lo expuesto la  Junta de Gobierno Local  por  unanimidad declaró
urgente y después de un breve debate elevó a acuerdo por unanimidad las siguientes
propuestas:

1. Propuestas expedientes de urbanismo:

“En  relación al expediente de Infracción Urbanística núm 000021/2014-INFRA,
incoado a D. RAT por “ Ampliació d´uns 40 m2 (amb materials varis) a la construcció
existent”  

En  fecha  25  de  agosto  de  2015  se  formula  propuesta  de  demolición  por  el
Instructor del expediente, recibida por el denunciado el 01 de septiembre de 2015; sin
que se haya formulado alegación alguna.

En consecuencia, vista la legislación aplicable recogida en el artículo 152 de la
Ley Balear del suelo 2/2014 de 25 de marzo y art. 421 de su Reglamento de desarrollo,
procede proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.-  Requerir  a  D.  RAT  para  que  en  el  plazo  de  1  mes  proceda  a  la
demolición/retirada  de  todas  las  obras  o  instalaciones  realizadas  sin  la  preceptiva
licencia municipal, consistentes en “Ampliació d´uns 40 m2 (amb materials varis) a la
construcció  existent.”;  y  demás  obras  y/o  instalaciones  realizadas  sin  la  preceptiva
licencia municipal; de modo que se restituya la  finca al estado en que se encontraba
antes de la comisión de la infracción urbanística.

2º.- Apercibir a los interesados, en virtud de lo preceptuado en el artículo 153 de
la Ley del Suelo Balear 2/2014 LOUS y art. 421 y 423 del reglamento:

1. El  incumplimiento  de las órdenes  de reposición de la  realidad  física a  su estado
anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con
una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las
obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros.

2.  En  cualquier  momento,  una  vez  transcurrido  el  plazo  que,  en  su  caso,  se  haya
señalado en la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico
perturbado  o  de  reposición  de  la  realidad  física  alterada,  para  el  cumplimiento
voluntario de las órdenes por parte de la persona interesada se puede llevar a cabo su



ejecución  subsidiaria  a  costa  de  esta,  ejecución  que  procede  en  todo  caso  una  vez
transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.

3º.- Si la o las personas responsables de la alteración de la realidad la repusieran
por sí mismas a su estado anterior en el plazo fijado en la resolución correspondiente,
tendrán derecho a la reducción en un 80 % de la multa que deba imponerse o se haya
impuesto al procedimiento sancionador, o a la devolución del importe correspondiente
de la que ya hubieran satisfecho. (Artículo 152.2 y 422 del Reglamento).

Llucmajor, a  1 de octubre de 2015

La Instructora del expediente                       Conforme, con la anterior propuesta, elévese a la
Junta de Gobierno

                                                                                                  El Alcalde

“En  relación al expediente de Infracción Urbanística núm 000065/2014-INFRA,
incoado a D. MMRR por  “Ampliació d'uns 60 m2 a l'edificació denunciada a la I.U.
46/2006”

En fecha 04 de noviembre de 2015 se formula propuesta de demolición por el
Instructor del expediente, no siendo recibida por el denunciado se publica en el BOIB
nº. 71 de 12 de mayo de 2015;  sin que se haya formulado alegación alguna.

En consecuencia, vista la legislación aplicable recogida en el artículo 152 de la
Ley Balear del suelo 2/2014 de 25 de marzo y art. 421 de su Reglamento de desarrollo,
procede proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.-  Requerir  a  D.  MMRR  para  que  en  el  plazo  de  1  mes  proceda  a  la
demolición/retirada  de  todas  las  obras  o  instalaciones  realizadas  sin  la  preceptiva
licencia municipal,  consistentes en  “Ampliació d'uns 60 m2 a l'edificació denunciada a
la I.U. 46/2006”; y demás obras y/o instalaciones realizadas sin la preceptiva licencia
municipal; de modo que se restituya la finca al estado en que se encontraba antes de la
comisión de la infracción urbanística.

2º.- Apercibir a los interesados, en virtud de lo preceptuado en el artículo 153 de
la Ley del Suelo Balear 2/2014 LOUS y art. 421 y 423 del reglamento:

2. El  incumplimiento  de las órdenes  de reposición de la  realidad  física a  su estado
anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con
una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las
obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros.

2.  En  cualquier  momento,  una  vez  transcurrido  el  plazo  que,  en  su  caso,  se  haya
señalado en la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico



perturbado  o  de  reposición  de  la  realidad  física  alterada,  para  el  cumplimiento
voluntario de las órdenes por parte de la persona interesada se puede llevar a cabo su
ejecución  subsidiaria  a  costa  de  esta,  ejecución  que  procede  en  todo  caso  una  vez
transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.

3º.- Si la o las personas responsables de la alteración de la realidad la repusieran
por sí mismas a su estado anterior en el plazo fijado en la resolución correspondiente,
tendrán derecho a la reducción en un 80 % de la multa que deba imponerse o se haya
impuesto al procedimiento sancionador, o a la devolución del importe correspondiente
de la que ya hubieran satisfecho. (Artículo 152.2 y 422 del Reglamento).

Llucmajor, a  1 de octubre de 2015

La Instructora del expediente                       Conforme, con la anterior propuesta, elévese a la
Junta de Gobierno

                                                                                                El Alcalde

“En  relación al expediente de Infracción Urbanística núm 000076/2014-INFRA,
incoado a D. JBG y a Dª. IMD por  “1) Construcció d´uns 20 m2 amb coberta inclinada
de teula.  2) Construcció d´una porxada de fusta d ´uns 15 m2, situada a la part  de
davant de l´edificació del punt 1)” 

En fecha  04  de  febrero  de 2015 se formula  propuesta  de demolición  por  el
Instructor del expediente, recibida por el denunciado el 14 de abril de 2015.

Visto el escrito de alegaciones presentado por D. JBG el 20 de abril de 2015 con
R.G.E. núm. 3232, sin que hasta la fecha se haya solicitado licencia de legalización
alguna.

En consecuencia, vista la legislación aplicable recogida en el artículo 152 de la
Ley Balear del suelo 2/2014 de 25 de marzo y art. 421 de su Reglamento de desarrollo,
procede proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.- Requerir a D. JBG y a Dª. IMD para que en el plazo de 1 mes proceda a la
demolición/retirada  de  todas  las  obras  o  instalaciones  realizadas  sin  la  preceptiva
licencia  municipal,  en  el, consistentes en “1) Construcció d´uns  20 m2 amb coberta
inclinada de teula.  2) Construcció d´una porxada de fusta d ´uns 15 m2, situada a la part
de davant de l´edificació del punt 1).”; y demás obras y/o instalaciones realizadas sin la
preceptiva licencia municipal;  de modo que se restituya  la  finca al estado en que se
encontraba antes de la comisión de la infracción urbanística.

2º.- Apercibir a los interesados, en virtud de lo preceptuado en el artículo 153 de
la Ley del Suelo Balear 2/2014 LOUS y art. 421 y 423 del reglamento:



3. El  incumplimiento  de las órdenes  de reposición de la  realidad  física a  su estado
anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con
una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las
obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros.

2.  En  cualquier  momento,  una  vez  transcurrido  el  plazo  que,  en  su  caso,  se  haya
señalado en la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico
perturbado  o  de  reposición  de  la  realidad  física  alterada,  para  el  cumplimiento
voluntario de las órdenes por parte de la persona interesada se puede llevar a cabo su
ejecución  subsidiaria  a  costa  de  esta,  ejecución  que  procede  en  todo  caso  una  vez
transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.

3º.- Si la o las personas responsables de la alteración de la realidad la repusieran
por sí mismas a su estado anterior en el plazo fijado en la resolución correspondiente,
tendrán derecho a la reducción en un 80 % de la multa que deba imponerse o se haya
impuesto al procedimiento sancionador, o a la devolución del importe correspondiente
de la que ya hubieran satisfecho. (Artículo 152.2 y 422 del Reglamento).

Llucmajor, a  1 de octubre de 2015

La Instructora del expediente                       Conforme, con la anterior propuesta, elévese a la
Junta de Gobierno 

                                                                                                   El Alcalde

“En  relación al expediente de Infracción Urbanística núm 000077/2014-INFRA,
incoado a Dª. DAR por  “Ampliació d´uns 60 m2 ( amb coberta plana) situats a la dreta
de l´edificació existent”.

En fecha  04  de  febrero  de 2015 se formula  propuesta  de demolición  por  el
Instructor del expediente, recibida por el denunciado el 15 de junio de 2015; sin que se
haya formulado alegación alguna.

En consecuencia, vista la legislación aplicable recogida en el artículo 152 de la
Ley Balear del suelo 2/2014 de 25 de marzo y art. 421 de su Reglamento de desarrollo,
procede proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.-  Requerir  a  Dª.  DAR  para  que  en  el  plazo  de  1  mes  proceda  a  la
demolición/retirada  de  todas  las  obras  o  instalaciones  realizadas  sin  la  preceptiva
licencia municipal, consistentes en “Ampliació d´uns 60 m2 ( amb coberta plana) situats
a la dreta de l´edificació existent””; y demás obras y/o instalaciones realizadas sin la



preceptiva licencia municipal;  de modo que se restituya  la  finca al estado en que se
encontraba antes de la comisión de la infracción urbanística.

2º.- Apercibir a los interesados, en virtud de lo preceptuado en el artículo 153 de
la Ley del Suelo Balear 2/2014 LOUS y art. 421 y 423 del reglamento:

4. El  incumplimiento  de las órdenes  de reposición de la  realidad  física a  su estado
anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con
una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las
obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros.

2.  En  cualquier  momento,  una  vez  transcurrido  el  plazo  que,  en  su  caso,  se  haya
señalado en la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico
perturbado  o  de  reposición  de  la  realidad  física  alterada,  para  el  cumplimiento
voluntario de las órdenes por parte de la persona interesada se puede llevar a cabo su
ejecución  subsidiaria  a  costa  de  esta,  ejecución  que  procede  en  todo  caso  una  vez
transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.

3º.- Si la o las personas responsables de la alteración de la realidad la repusieran
por sí mismas a su estado anterior en el plazo fijado en la resolución correspondiente,
tendrán derecho a la reducción en un 80 % de la multa que deba imponerse o se haya
impuesto al procedimiento sancionador, o a la devolución del importe correspondiente
de la que ya hubieran satisfecho. (Artículo 152.2 y 422 del Reglamento).

Llucmajor, a  1 de octubre de 2015

La Instructora del expediente                       Conforme, con la anterior propuesta, elévese a
la                                          Junta de Gobierno

                                                                                                El Alcalde

“En   relación  al  expediente  de  Infracción  Urbanística  núm  000085/2014-INFRA,
incoado a Dª. FC por  “1) Construcció de piscina d´uns 30 m2 i confecció de solàrium d
´uns 70 m2.  2) Construcció d´una porxada-barbacoa d´uns 30 m2 amb coberta de teula
i aferrada a la mitgera de la parcel.la 871.  3) Construcció d´uns 6 m2 amb coberta
plana.  4) Instal.lació d´una construcció de fusta d´uns 15 m2, aferrada a la mitgera de la
parcela 871”.

En fecha  04  de  febrero  de 2015 se formula  propuesta  de demolición  por  el
Instructor del expediente, recibida por el denunciado el 16 de abril de 2015; sin que se
haya formulado alegación alguna.

En consecuencia, vista la legislación aplicable recogida en el artículo 152 de la
Ley Balear del suelo 2/2014 de 25 de marzo y art. 421 de su Reglamento de desarrollo,
procede proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:



1º.-  Requerir  a  Dª.  FC para  que  en  el  plazo  de  1  mes  proceda  a  la
demolición/retirada  de  todas  las  obras  o  instalaciones  realizadas  sin  la  preceptiva
licencia municipal,  consistentes en “1) Construcció de piscina d´uns 30 m2 i confecció
de solàrium d´uns 70 m2.  2) Construcció d´una porxada-barbacoa d´uns 30 m2 amb
coberta de teula i aferrada a la mitgera de la parcel.la 871.  3) Construcció d´uns 6 m2
amb  coberta  plana.   4)  Instal.lació  d´una  construcció  de  fusta”;  y  demás  obras  y/o
instalaciones realizadas sin la preceptiva licencia municipal; de modo que se restituya la
finca al estado en que se encontraba antes de la comisión de la infracción urbanística.

2º.- Apercibir a los interesados, en virtud de lo preceptuado en el artículo 153 de
la Ley del Suelo Balear 2/2014 LOUS y art. 421 y 423 del reglamento:

5. El  incumplimiento  de las órdenes  de reposición de la  realidad  física a  su estado
anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con
una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las
obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros.

2.  En  cualquier  momento,  una  vez  transcurrido  el  plazo  que,  en  su  caso,  se  haya
señalado en la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico
perturbado  o  de  reposición  de  la  realidad  física  alterada,  para  el  cumplimiento
voluntario de las órdenes por parte de la persona interesada se puede llevar a cabo su
ejecución  subsidiaria  a  costa  de  esta,  ejecución  que  procede  en  todo  caso  una  vez
transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.

3º.- Si la o las personas responsables de la alteración de la realidad la repusieran
por sí mismas a su estado anterior en el plazo fijado en la resolución correspondiente,
tendrán derecho a la reducción en un 80 % de la multa que deba imponerse o se haya
impuesto al procedimiento sancionador, o a la devolución del importe correspondiente
de la que ya hubieran satisfecho. (Artículo 152.2 y 422 del Reglamento).

Llucmajor, a  1 de octubre de 2015
La Instructora del expediente                       Conforme, con la anterior propuesta, elévese a la

junta de Gobierno
                                                                                     El Alcalde

“En  relación al expediente de Infracción Urbanística núm 000088/2014-INFRA,
incoado a D. FRM y a Dª. SFTR  por  “1) Augment de volum de la construcció existent
( en alçària i en planta).   2) Construcció d´una piscina d´uns 30 m2.  3) Confecció d´un
forjat entremig, resultant un edifici de dues plantes.  4) Construcció d ´una pèrgola amb
biguetes.  5) Col.locació de barreres massisses de ferro al portell”.



En fecha  05  de  febrero  de 2015 se formula  propuesta  de demolición  por  el
Instructor del expediente, recibida por el denunciado el 28 de abril de 2015; sin que se
haya formulado alegación alguna.

En consecuencia, vista la legislación aplicable recogida en el artículo 152 de la
Ley Balear del suelo 2/2014 de 25 de marzo y art. 421 de su Reglamento de desarrollo,
procede proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.- Requerir a D. FRM y a Dª. SFTR para que en el plazo de 1 mes proceda a la
demolición/retirada  de  todas  las  obras  o  instalaciones  realizadas  sin  la  preceptiva
licencia municipal, consistentes en “1) Augment de volum de la construcció existent
( en alçària i en planta).   2) Construcció d´una piscina d´uns 30 m2.  3) Confecció d´un
forjat entremig, resultant un edifici de dues plantes.  4) Construcció d ´una pèrgola amb
biguetes.  5) Col.locació de barreres massisses de ferro al portell”; y demás obras y/o
instalaciones realizadas sin la preceptiva licencia municipal; de modo que se restituya la
finca al estado en que se encontraba antes de la comisión de la infracción urbanística.

2º.- Apercibir a los interesados, en virtud de lo preceptuado en el artículo 153 de
la Ley del Suelo Balear 2/2014 LOUS y art. 421 y 423 del reglamento:

6. El  incumplimiento  de las órdenes  de reposición de la  realidad  física a  su estado
anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con
una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las
obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros.

2.  En  cualquier  momento,  una  vez  transcurrido  el  plazo  que,  en  su  caso,  se  haya
señalado en la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico
perturbado  o  de  reposición  de  la  realidad  física  alterada,  para  el  cumplimiento
voluntario de las órdenes por parte de la persona interesada se puede llevar a cabo su
ejecución  subsidiaria  a  costa  de  esta,  ejecución  que  procede  en  todo  caso  una  vez
transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.

3º.- Si la o las personas responsables de la alteración de la realidad la repusieran
por sí mismas a su estado anterior en el plazo fijado en la resolución correspondiente,
tendrán derecho a la reducción en un 80 % de la multa que deba imponerse o se haya
impuesto al procedimiento sancionador, o a la devolución del importe correspondiente
de la que ya hubieran satisfecho. (Artículo 152.2 y 422 del Reglamento).

Llucmajor, a  1 de octubre de 2015

La Instructora del expediente                       Conforme, con la anterior propuesta, elévese a la
Junta de Gobierno

                                                                                                El Alcalde

”
“En  relación al expediente de Infracción Urbanística núm 000096/2014-INFRA,

incoado a D. ARD por  “1) Confecció de tancament d´uns 150 m/l a base de bloquets de



formigó ( unes 5 filades). 2) Realitzacio d´una excavació d´uns 50 m2 i uns 0,40 m de
fondària”.

En fecha   27  de  marzo  de  2015 se formula  propuesta  de  demolición  por  el
Instructor del expediente, recibida por el denunciado el 28 de abril de 2015; sin que se
haya formulado alegación alguna.

En consecuencia, vista la legislación aplicable recogida en el artículo 152 de la
Ley Balear del suelo 2/2014 de 25 de marzo y art. 421 de su Reglamento de desarrollo,
procede proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.-  Requerir  a  D.  ARD  para  que  en  el  plazo  de  1  mes  proceda  a  la
demolición/retirada  de  todas  las  obras  o  instalaciones  realizadas  sin  la  preceptiva
licencia municipal, consistentes en “1) Confecció de tancament d´uns 150 m/l a base de
bloquets de formigó ( unes 5 filades). 2) Realitzacio d´una excavació d´uns 50 m2 i uns
0,40  m de  fondària.”;  y  demás  obras  y/o  instalaciones  realizadas  sin  la  preceptiva
licencia municipal; de modo que se restituya la  finca al estado en que se encontraba
antes de la comisión de la infracción urbanística.

2º.- Apercibir a los interesados, en virtud de lo preceptuado en el artículo 153 de
la Ley del Suelo Balear 2/2014 LOUS y art. 421 y 423 del reglamento:

7. El  incumplimiento  de las órdenes  de reposición de la  realidad  física a  su estado
anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con
una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las
obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros.

2.  En  cualquier  momento,  una  vez  transcurrido  el  plazo  que,  en  su  caso,  se  haya
señalado en la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico
perturbado  o  de  reposición  de  la  realidad  física  alterada,  para  el  cumplimiento
voluntario de las órdenes por parte de la persona interesada se puede llevar a cabo su
ejecución  subsidiaria  a  costa  de  esta,  ejecución  que  procede  en  todo  caso  una  vez
transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.

3º.- Si la o las personas responsables de la alteración de la realidad la repusieran
por sí mismas a su estado anterior en el plazo fijado en la resolución correspondiente,
tendrán derecho a la reducción en un 80 % de la multa que deba imponerse o se haya
impuesto al procedimiento sancionador, o a la devolución del importe correspondiente
de la que ya hubieran satisfecho. (Artículo 152.2 y 422 del Reglamento).

Llucmajor, a  1 de octubre de 2015

La Instructora del expediente                       Conforme, con la anterior propuesta, elévese a la
Junta de Gobierno

                                                                                                   El Alcalde



“En  relación al expediente de Infracción Urbanística núm 000001/2015-INFRA,
incoado  a  D.  JMPT  por   “Construcció  d´una  caseta  d´armari  de  comptadors  d
´electricitat,  amb  la  instal.lació  preparada  per  a  la  connexió  de  servei  d´energia
elèctrica”.

En  fecha  08  de  abril  de  2015  se  formula  propuesta  de  demolición  por  el
Instructor del expediente, recibida por el denunciado el 28 de abril de 2015. 

Visto el escrito de alegaciones presentado por Dª. JMPT, el 11 de mayo de 2015
con R.G.E. núm. 4052, donde se solicita una ampliación de plazo para poder legalizar
las obras, sin que hasta la fecha se haya presentado solicitud de licencia de legalización
alguna.

En consecuencia, vista la legislación aplicable recogida en el artículo 152 de la
Ley Balear del suelo 2/2014 de 25 de marzo y art. 421 de su Reglamento de desarrollo,
procede proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.-  Requerir  a  Dª.  JMPT  para  que  en  el  plazo  de  1  mes  proceda  a  la
demolición/retirada  de  todas  las  obras  o  instalaciones  realizadas  sin  la  preceptiva
licencia municipal, consistentes en “Construcció d´una caseta d´armari de comptadors d
´electricitat,  amb  la  instal.lació  preparada  per  a  la  connexió  de  servei  d´energia
elèctrica”;  y  demás  obras  y/o  instalaciones  realizadas  sin  la  preceptiva  licencia
municipal; de modo que se restituya la finca al estado en que se encontraba antes de la
comisión de la infracción urbanística.

2º.- Apercibir a los interesados, en virtud de lo preceptuado en el artículo 153 de
la Ley del Suelo Balear 2/2014 LOUS y art. 421 y 423 del reglamento:

8. El  incumplimiento  de las órdenes  de reposición de la  realidad  física a  su estado
anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con
una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las
obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros.

2.  En  cualquier  momento,  una  vez  transcurrido  el  plazo  que,  en  su  caso,  se  haya
señalado en la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico
perturbado  o  de  reposición  de  la  realidad  física  alterada,  para  el  cumplimiento
voluntario de las órdenes por parte de la persona interesada se puede llevar a cabo su
ejecución  subsidiaria  a  costa  de  esta,  ejecución  que  procede  en  todo  caso  una  vez
transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.

3º.- Si la o las personas responsables de la alteración de la realidad la repusieran
por sí mismas a su estado anterior en el plazo fijado en la resolución correspondiente,
tendrán derecho a la reducción en un 80 % de la multa que deba imponerse o se haya
impuesto al procedimiento sancionador, o a la devolución del importe correspondiente
de la que ya hubieran satisfecho. (Artículo 152.2 y 422 del Reglamento).

Llucmajor, a  1 de octubre de 2015



La Instructora del expediente                       Conforme, con la anterior propuesta, elévese a la
Junta de Gobierno

                                                                                                El Alcalde

“En  relación al expediente de Infracción Urbanística núm 000003/2015-INFRA,
incoado a D. SPM por “ Instal.lació de tres casetes metàl.liques, d´uns 8 m2 cada una.
Instal.lació en superficie de quatre dipòsits circulars” .

En  fecha  28  de  abril  de  2015  se  formula  propuesta  de  demolición  por  el
Instructor del expediente, recibida por el denunciado el 22 de mayo de 2015; sin que se
haya formulado alegación alguna.

En consecuencia, vista la legislación aplicable recogida en el artículo 152 de la
Ley Balear del suelo 2/2014 de 25 de marzo y art. 421 de su Reglamento de desarrollo,
procede proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.-  Requerir  a  D.  SPM  para  que  en  el  plazo  de  1  mes  proceda  a  la
demolición/retirada  de  todas  las  obras  o  instalaciones  realizadas  sin  la  preceptiva
licencia municipal,  consistentes en “Instal.lació de tres casetes metàl.liques, d´uns 8 m2
cada una.   Instal.lació en superficie de quatre dipòsits circulars.”; y demás obras y/o
instalaciones realizadas sin la preceptiva licencia municipal; de modo que se restituya la
finca al estado en que se encontraba antes de la comisión de la infracción urbanística.

2º.- Apercibir a los interesados, en virtud de lo preceptuado en el artículo 153 de
la Ley del Suelo Balear 2/2014 LOUS y art. 421 y 423 del reglamento:

9. El  incumplimiento  de las órdenes  de reposición de la  realidad  física a  su estado
anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con
una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las
obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros.

2.  En  cualquier  momento,  una  vez  transcurrido  el  plazo  que,  en  su  caso,  se  haya
señalado en la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico
perturbado  o  de  reposición  de  la  realidad  física  alterada,  para  el  cumplimiento
voluntario de las órdenes por parte de la persona interesada se puede llevar a cabo su
ejecución  subsidiaria  a  costa  de  esta,  ejecución  que  procede  en  todo  caso  una  vez
transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.

3º.- Si la o las personas responsables de la alteración de la realidad la repusieran
por sí mismas a su estado anterior en el plazo fijado en la resolución correspondiente,
tendrán derecho a la reducción en un 80 % de la multa que deba imponerse o se haya
impuesto al procedimiento sancionador, o a la devolución del importe correspondiente
de la que ya hubieran satisfecho. (Artículo 152.2 y 422 del Reglamento).



Llucmajor, a  1 de octubre de 2015

La Instructora del expediente                       Conforme, con la anterior propuesta, elévese a la
Junta de Gobierno

                                                                                                 El Alcalde

“En  relación al expediente de Infracción Urbanística núm 000004/2015-INFRA,
incoado a D. ESK por  “1.- Construcció d´un entramat d´un 40 m2 a nivell de planta 1ª,
amb biguetes  i  jàsseres  de  fusta,  damunt  pilars  de  formigó.   2.-  Construcció  d´una
porxada d´uns 30 m2 en planta bajixa, amb coberta de teula. 3. Ampliació d´uns 20 m2
en planta 1ª”

En  fecha  28  de  abril  de  2015  se  formula  propuesta  de  demolición  por  el
Instructor del expediente, recibida por el denunciado el 20 de julio de 2015; sin que se
haya formulado alegación alguna.

En consecuencia, vista la legislación aplicable recogida en el artículo 152 de la
Ley Balear del suelo 2/2014 de 25 de marzo y art. 421 de su Reglamento de desarrollo,
procede proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.-  Requerir  a  D.  ESK  para  que  en  el  plazo  de  1  mes  proceda  a  la
demolición/retirada  de  todas  las  obras  o  instalaciones  realizadas  sin  la  preceptiva
licencia municipal,  consistentes en “1.- Construcció d´un entramat d´un 40 m2 a nivell
de planta 1ª, amb biguetes i jàsseres de fusta, damunt pilars de formigó.  2.- Construcció
d´una porxada d´uns 30 m2 en planta bajixa, amb coberta de teula. 3. Ampliació d´uns
20  m2  en  planta  1ª.”;  y  demás  obras  y/o  instalaciones  realizadas  sin  la  preceptiva
licencia municipal; de modo que se restituya la  finca al estado en que se encontraba
antes de la comisión de la infracción urbanística.

2º.- Apercibir a los interesados, en virtud de lo preceptuado en el artículo 153 de
la Ley del Suelo Balear 2/2014 LOUS y art. 421 y 423 del reglamento:

10. El incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física a su estado
anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con
una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las
obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros.

2.  En  cualquier  momento,  una  vez  transcurrido  el  plazo  que,  en  su  caso,  se  haya
señalado en la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico
perturbado  o  de  reposición  de  la  realidad  física  alterada,  para  el  cumplimiento
voluntario de las órdenes por parte de la persona interesada se puede llevar a cabo su
ejecución  subsidiaria  a  costa  de  esta,  ejecución  que  procede  en  todo  caso  una  vez
transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.

3º.- Si la o las personas responsables de la alteración de la realidad la repusieran
por sí mismas a su estado anterior en el plazo fijado en la resolución correspondiente,



tendrán derecho a la reducción en un 80 % de la multa que deba imponerse o se haya
impuesto al procedimiento sancionador, o a la devolución del importe correspondiente
de la que ya hubieran satisfecho. (Artículo 152.2 y 422 del Reglamento).

Llucmajor, a  1 de octubre de 2015

La Instructora del expediente                       Conforme, con la anterior propuesta, elévese a la
Junta de Gobierno

                                                                                                    El Alcalde

“En  relación al expediente de Infracción Urbanística núm 000005/2015-INFRA,
incoado a D. EMM por  “1.- Ampliació d´uns 40 m2 en planta pis a l´obra existent.   2.
Confecció d´una porxada d´uns 30 m2 amb coberta de planxa.   3.- Construcció d´una
caseta d´uns 10 m m2.” en el  POLIGONO 19,  PARCELA 637.

En  fecha  11  de  mayo  de  2015  se  formula  propuesta  de  demolición  por  el
Instructor del expediente, recibida por el denunciado el 16 de junio de  2015.

Visto el escrito de alegaciones presentado por D. JOP en representación de D.
EMM, de fecha 29 de junio de 2015 con R.G.E. núm. 5923, el 13 de julio de 2015 se
decreta  desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  se  continue  la  tramitación  del
expediente de infracción urbanística. 

Hasta la fecha no consta que se haya solicitado la licencia de legalización  de las
obras denunciadas en el mismo.

En consecuencia, vista la legislación aplicable recogida en el artículo 152 de la
Ley Balear del suelo 2/2014 de 25 de marzo y art. 421 de su Reglamento de desarrollo,
procede proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.-  Requerir  a  D.  EMM  para  que  en  el  plazo  de  1  mes  proceda  a  la
demolición/retirada  de  todas  las  obras  o  instalaciones  realizadas  sin  la  preceptiva
licencia municipal, consistentes en “1.- Ampliació d´uns 40 m2 en planta pis a l´obra
existent.    2.  Confecció  d´una  porxada  d´uns  30  m2  amb  coberta  de  planxa.    3.-
Construcció d´una caseta d´uns 10 m m2.”; y demás obras y/o instalaciones realizadas
sin la preceptiva licencia municipal; de modo que se restituya la finca al estado en que
se encontraba antes de la comisión de la infracción urbanística.

2º.- Apercibir a los interesados, en virtud de lo preceptuado en el artículo 153 de
la Ley del Suelo Balear 2/2014 LOUS y art. 421 y 423 del reglamento:



11. El incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física a su estado
anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con
una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las
obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros.

2.  En  cualquier  momento,  una  vez  transcurrido  el  plazo  que,  en  su  caso,  se  haya
señalado en la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico
perturbado  o  de  reposición  de  la  realidad  física  alterada,  para  el  cumplimiento
voluntario de las órdenes por parte de la persona interesada se puede llevar a cabo su
ejecución  subsidiaria  a  costa  de  esta,  ejecución  que  procede  en  todo  caso  una  vez
transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.

3º.- Si la o las personas responsables de la alteración de la realidad la repusieran
por sí mismas a su estado anterior en el plazo fijado en la resolución correspondiente,
tendrán derecho a la reducción en un 80 % de la multa que deba imponerse o se haya
impuesto al procedimiento sancionador, o a la devolución del importe correspondiente
de la que ya hubieran satisfecho. (Artículo 152.2 y 422 del Reglamento).

Llucmajor, a  1 de octubre de 2015

La Instructora del expediente                       Conforme, con la anterior propuesta, elévese a la
Junta de Gobierno

                                                                                                     El Alcalde

“En  relación al expediente de Infracción Urbanística núm 000007/2015-INFRA,
incoado  a  D.  FSO por   “1.  Confecció  d´una  porxada d´uns  30 m2 a  base  de xapa
ondulada.    2.  Construcció  d´uns  12  m2  situada  a  la  part  posterior  de  l´edificació
existent”.

En  fecha  28  de  abril  de  2015  se  formula  propuesta  de  demolición  por  el
Instructor del expediente, recibida por el denunciado el 03 de junio de 2015; sin que se
haya formulado alegación alguna.

En consecuencia, vista la legislación aplicable recogida en el artículo 152 de la
Ley Balear del suelo 2/2014 de 25 de marzo y art. 421 de su Reglamento de desarrollo,
procede proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.-  Requerir  a  D.  FSO  para  que  en  el  plazo  de  1  mes  proceda  a  la
demolición/retirada  de  todas  las  obras  o  instalaciones  realizadas  sin  la  preceptiva
licencia municipal,  consistentes en “1. Confecció d´una porxada d´uns 30 m2 a base de
xapa ondulada.   2. Construcció d´uns 12 m2 situada a la part posterior de l´edificació
existent.”;  y  demás  obras  y/o  instalaciones  realizadas  sin  la  preceptiva  licencia
municipal; de modo que se restituya la finca al estado en que se encontraba antes de la
comisión de la infracción urbanística.



2º.- Apercibir a los interesados, en virtud de lo preceptuado en el artículo 153 de
la Ley del Suelo Balear 2/2014 LOUS y art. 421 y 423 del reglamento:

12. El incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física a su estado
anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con
una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las
obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros.

2.  En  cualquier  momento,  una  vez  transcurrido  el  plazo  que,  en  su  caso,  se  haya
señalado en la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico
perturbado  o  de  reposición  de  la  realidad  física  alterada,  para  el  cumplimiento
voluntario de las órdenes por parte de la persona interesada se puede llevar a cabo su
ejecución  subsidiaria  a  costa  de  esta,  ejecución  que  procede  en  todo  caso  una  vez
transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.

3º.- Si la o las personas responsables de la alteración de la realidad la repusieran
por sí mismas a su estado anterior en el plazo fijado en la resolución correspondiente,
tendrán derecho a la reducción en un 80 % de la multa que deba imponerse o se haya
impuesto al procedimiento sancionador, o a la devolución del importe correspondiente
de la que ya hubieran satisfecho. (Artículo 152.2 y 422 del Reglamento).

Llucmajor, a  1 de octubre de 2015

La Instructora del expediente                       Conforme, con la anterior propuesta, elévese a la
Junta de Gobierno

                                                                                                  El Alcalde

“En  relación al expediente de Infracción Urbanística núm 000009/2015-INFRA,
incoado a D. ACC y a Dª. MCCC por  “Construcció d´uns 100 m2 ( uns 70 m2 en planta
baixa i uns 30 m2 en planta 1ª)” .

En  fecha  28  de  abril  de  2015  se  formula  propuesta  de  demolición  por  el
Instructor del expediente, recibida por el denunciado el 21 de mayo de 2015; sin que se
haya formulado alegación alguna.

En consecuencia, vista la legislación aplicable recogida en el artículo 152 de la
Ley Balear del suelo 2/2014 de 25 de marzo y art. 421 de su Reglamento de desarrollo,
procede proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.- Requerir a D. ACC  y a Dª. MCCC para que en el plazo de 1 mes proceda a
la  demolición/retirada  de todas las obras o instalaciones  realizadas  sin la  preceptiva
licencia municipal, en el POLIGONO 46, PARCELA 326, consistentes en “Construcció
d´uns 100 m2 ( uns 70 m2 en planta baixa i uns 30 m2 en planta 1ª)”; y demás obras y/o
instalaciones realizadas sin la preceptiva licencia municipal; de modo que se restituya la
finca al estado en que se encontraba antes de la comisión de la infracción urbanística.



2º.- Apercibir a los interesados, en virtud de lo preceptuado en el artículo 153 de
la Ley del Suelo Balear 2/2014 LOUS y art. 421 y 423 del reglamento:

13. El incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física a su estado
anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con
una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las
obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros.

2.  En  cualquier  momento,  una  vez  transcurrido  el  plazo  que,  en  su  caso,  se  haya
señalado en la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico
perturbado  o  de  reposición  de  la  realidad  física  alterada,  para  el  cumplimiento
voluntario de las órdenes por parte de la persona interesada se puede llevar a cabo su
ejecución  subsidiaria  a  costa  de  esta,  ejecución  que  procede  en  todo  caso  una  vez
transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.

3º.- Si la o las personas responsables de la alteración de la realidad la repusieran
por sí mismas a su estado anterior en el plazo fijado en la resolución correspondiente,
tendrán derecho a la reducción en un 80 % de la multa que deba imponerse o se haya
impuesto al procedimiento sancionador, o a la devolución del importe correspondiente
de la que ya hubieran satisfecho. (Artículo 152.2 y 422 del Reglamento).

Llucmajor, a  1 de octubre de 2015

La Instructora del expediente                       Conforme, con la anterior propuesta, elévese a la
Junta de Gobierno

                                                                                                El Alcalde

“En  relación al expediente de Infracción Urbanística núm 000025/2015-INFRA,
incoado a D. JCD por  “Instal·lació de ferros i plàstics sense llicència” 

En  fecha  25  de  agosto  de  2015  se  formula  propuesta  de  demolición  por  el
Instructor del expediente, recibida por el denunciado el 16 de septiembre de 2015; sin
que se haya formulado alegación alguna.

En consecuencia, vista la legislación aplicable recogida en el artículo 152 de la
Ley Balear del suelo 2/2014 de 25 de marzo y art. 421 de su Reglamento de desarrollo,
procede proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.-  Requerir  a  D.  JCD  para  que  en  el  plazo  de  1  mes  proceda  a  la
demolición/retirada  de  todas  las  obras  o  instalaciones  realizadas  sin  la  preceptiva
licencia municipal,  consistentes en “Instal·lació de ferros i plàstics sense llicència”; y
demás obras y/o instalaciones realizadas sin la preceptiva licencia municipal; de modo



que se restituya  la  finca al  estado en que se encontraba  antes  de la comisión  de la
infracción urbanística.

2º.- Apercibir a los interesados, en virtud de lo preceptuado en el artículo 153 de
la Ley del Suelo Balear 2/2014 LOUS y art. 421 y 423 del reglamento:

1.  El  incumplimiento  de las  órdenes de reposición  de la  realidad  física  a su estado
anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con
una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las
obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros.

2.  En  cualquier  momento,  una  vez  transcurrido  el  plazo  que,  en  su  caso,  se  haya
señalado en la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico
perturbado  o  de  reposición  de  la  realidad  física  alterada,  para  el  cumplimiento
voluntario de las órdenes por parte de la persona interesada se puede llevar a cabo su
ejecución  subsidiaria  a  costa  de  esta,  ejecución  que  procede  en  todo  caso  una  vez
transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.

3º.- Si la o las personas responsables de la alteración de la realidad la repusieran
por sí mismas a su estado anterior en el plazo fijado en la resolución correspondiente,
tendrán derecho a la reducción en un 80 % de la multa que deba imponerse o se haya
impuesto al procedimiento sancionador, o a la devolución del importe correspondiente
de la que ya hubieran satisfecho. (Artículo 152.2 y 422 del Reglamento).

Llucmajor, a  7 de octubre de 2015
La Instructora del expediente                       Conforme, con la anterior propuesta, elévese a la

Junta de Gobierno
                                                                                                El Alcalde

2. Propuesta expediente de medio ambiente:

“EXPEDIENT: 000152/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: MSJE
INFRACCIÓ: Ordenança Reguladora de la Tinència i Protecció d’Animals de 
companyia  i Potencialment Perillosos en el terme municipal de Llucmajor (Boib 135 de
13-09-12) 

DENUNCIANT Policia Local Agents –A270044

NOM O RAÓ SOCIAL DEL INFRACTOR
MSJE

DNI O CIF DEL INFRACTOR

LLOC I DATA DE LA INFRACCIÓ
31-08-2015 (20:10) y 24-09-2015 (10:05)
Recinte del Parc de la Plaça Rufino Carpena. 



INFRACCIONS COMESES
Passejar un ca per una zona prohibida

PRECEPTES INFRINGITS

Article 14 de l’Ordenança de Tinència i protecció 
d’animals de Companyia, prohibeix als cans, 
moixos i altres animals de companyia accedir a 
zones d’oci i/o de jocs per nins de les places i 
parcs del termini municipal, o als  llocs on 
habitualment juguen els nins. .

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ
Infracció lleu article 36.fc de l’Ordenança de 
Tinència i protecció dels  animals amb sanció de 
60 a 300,50€,conforme a l’art.39.

CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA
RESPONSABILITAT

Sense circumstàncies modificatives

SANCIÓ PROPOSADA
2 Infraccions lleus art. 14.1 de la citada 
Ordenança de 60 € cada una, essent el total 120€

ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE

En les infraccions lleus, la competència correspon
a la junta de govern, segon l’art 21 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, de bases del règim local, que ha 
delegat en la junta de Govern, mitjançant Decret 
de Batlia de data 16-07-2015, el qual va esser 
publicat al Boib 111 de 23-07-2015. 

En virtut de les competències de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del
règim local, que aquesta batlia ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de
Batlia de data 16 de juliol de 2015, el qual va esser publicat al BOIB núm 111 de 23 de
juliol de 2015.

Per tot el que s’ha exposat, elevo a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER.-  Iniciar  el  procediment  sancionador  contra  la  persona identificada  com a
infractor/a, per determinar la seva responsabilitat i la sanció que correspongui, conforme
al que resulti de la instrucció, per la infracció assenyalada en la part expositiva.

SEGON.- Nomenar Instructora i Secretària del procediment. 

TERCER.- Indicar-li el dret que té de conèixer, en qualsevol moment del procediment,
el seu estat de tramitació, accedir i obtenir còpies dels documents constituïts en aquest, i
formular al·legacions amb anterioritat al tràmit d’audiència i aportar els documents que
estimi pertinents.

Disposarà  també  d’un  termini  de  quinze  dies  per  aportar  quantes  al·legacions,
documents o informacions estimi convenients i, si escau, proposar proves i concretar els
mitjans de què pretengui valer-se. 



QUART.- Participar al denunciat la possibilitat que pugui  reconèixer voluntàriament la
seva  responsabilitat  i  si  escau  efectuar  el  pagament  de  la  sanció  pecuniària  que
correspongui, amb els afectes previstos en els articles 10 i 11 del Decret 14/1994. 

CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a l’instructor i la secretària, amb trasllat de les
actuacions  que  hi  hagi  sobre  el  tema,  i  notificar-ho  al  denunciant  (  si  escau)  i  als
interessats,  advertint-los  que,  de  no  efectuar  al·legacions  sobre  el  contingut  de  la
iniciació del procediment sancionador en el termini de quinze dies, comptats a partir de
aquell que tingui lloc la notificació, aquesta iniciació podrà ser considerada proposta de
resolució, amb els efectes previstos en els articles 13, 14, i 15 del RPS de la CAIB, amb
la sanció que s’especifica en l’apartat de “SANCIÓ PROPOSADA”, atenent els criteris
de graduació de les sancions i l’article 131 de la Llei 30/1992, de règim jurídic.

Llucmajor a 15 d’octubre de 2015 

El Batle.

Jaume Tomàs Oliver.”

3. Propuesta expediente de urbanismo: 

“ 000294/2015-LICO

PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el expediente de solicitud de licencia de obras núm. 000294/2015-LICO 
para 1ª PRORROGA DE LA LICENCIA DE OBRA 110/2003-LICO PARA 
CONSTRUIR VIVIENDA Y PISCINA .

Vistos  los  informes  favorables  de  los  Servicios  Técnicos  y  Jurídicos
Municipales, esta Alcaldía-Presidencia propone a la JUNTA DE GOBIERNO de este
Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Conceder licencia de obra 

SEGUNDO: Aprobar la Tasa Municipal que asciende a  5.942,20‘- €.

TERCERO: Dar cuenta de la presente resolución a la próxima Comisión 
Informativa de Urbanismo, Ordenación del Territorio, Entorno Urbano y 
Sostenibilidad, que se celebre.



Esta es la propuesta de acuerdo que se eleva a la Junta de Gobierno de este 
Ayuntamiento, no obstante la misma acordará lo que estime para los intereses 
municipales.

Llucmajor, a 15 de octubre de 2015

El Alcalde,

Jaume Tomàs Oliver”

“ 000427/2015-LICO

 PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el expediente de solicitud de licencia de obras núm. 000427/2015-LICO a
nombre de ACM para CERRAR FINCA .

Vistos  los  informes  favorables  de  los  Servicios  Técnicos  y  Jurídicos
Municipales, esta Alcaldía-Presidencia propone a la JUNTA DE GOBIERNO de este
Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO:  Conceder  licencia  de  obra  a  ACM,  para  CERRAR  FINCA
conforme a al siguiente presupuesto: 2.625,00.- €

CONDICIONES ESPECIALES:
-  A la  presentación,  en  el  plazo  máximo  de  15  días,  de  la  fotocopia  del
documento,  expedido  por  la  Agencia  Tributaria,  en  el  que  conste  que  el
constructor  está  inscrito  en el  censo  del  IAE correspondiente  al  ejercicio  en
curso.

SEGUNDO: Aprobar la Tasa e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras que asciende a  35,44‘- y  91,88‘- €.

TERCERO:  Dar  cuenta  de  la  presente  resolución  a  la  próxima  Comisión
Informativa  de  Urbanismo,  Ordenación  del  Territorio,  Entorno  Urbano  y
Sostenibilidad, que se celebre.

Esta  es  la  propuesta  de  acuerdo  que  se  eleva  a  la  Junta  de  Gobierno  de  este
Ayuntamiento, no obstante la misma acordará lo que estime conveniente para los intereses
municipales.



Llucmajor, 7 de octubre de 2015

El Alcalde

Jaume Tomàs Oliver”

“000070/2015-LICO

PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el expediente de solicitud de licencia de obras núm. 000070/2015-LICO
para LEGALIZAR VIVIENDA Y PROYECTO DE MEDIDAS DE INTEGRACIÓN
AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA  

Vistos  los  informes  favorables  de  los  Servicios  Técnicos  y  Jurídicos
Municipales, esta Alcaldía propone a la JUNTA DE GOBIERNO de este Ayuntamiento
la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Conceder licencia de obra
- Clasificación del Suelo: RUSTICO
- Ocupación: 86,02 M2
- Edificabilidad: 62,43 M2
- Volumen: 164,61 M3
- Metros: TOTAL 3,72 M
- Nº Plantas: PB
- Presupuesto: 56.932,85.-€

SEGUNDO:  Aprobar  la  Tasa  Municipal  e  Impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y Obras que ascienden a  768,59‘- y  1.909,39 ‘- €.

TERCERO:  Aprobar  la  prestación  económica  del  15%  sobre  el  coste  de
ejecución  material  de  la  edificación  legalizada,  que  asciende  a  6.409,44  €,
conforme la Disposición Transitoria Décima de la LOUS.

CUARTO: Dar  cuenta  de  la  presente  resolución  a  la  próxima  Comisión
Informativa de Urbanismo, Ordenación del Territorio, Entorno Urbano, Medio
Ambiente y Medio Rural, que se celebre.

Esta  es  la  propuesta  de  acuerdo  que  se  eleva  a  la  Junta  de  Gobierno  de  este
Ayuntamiento,  no  obstante  la  misma  acordará  lo  que  estime  conveniente  para  los
intereses municipales.

Llucmajor, 15 de octubre de 2015
El Alcalde,



4. Propuesta expediente de medio ambiente de responsabilidad patrimonial:

”EXPEDIENT: 000024/2013-Responsabilitat  Patrimonial.
PERJUDICATS: MSC
SINISTRE: Danys al vehicle Fiat Dobló, matrícula 2539FNF, ocorregut el 05-11-2011 a
la Ronda Ponent, per aixecament de comporta de clavegueram

Analitzada la documentació que hi ha a l’expedient 24/2013-Resp. Patrim, el qui subscriu 
formula aquesta,  

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN

I.  El decret de Batllia de data 31 de agost de 2015,  recaigut a  l’expedient  24/2013- Resp.
Patrim, reconeixia el dret al senyor MSC, a  percebre  en concepte d’indemnització, per danys
causats pel funcionament dels  Serveis  Públics municipals, la quantitat  de 256,62 €.

En virtut de les competències de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim 
local, que ha delegat en la Junta de Govern, mitjançant Decret de Batlia de data 16 de juliol de 
2015, el qual va esser publicat al BOIB núm. 111 de 23 de juliol de 2015
En virtut de l’anterior,

Aquesta Batlia eleva a la Junta de Govern la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER.- Que en ser la quantitat reclamada inferior a la contractada per franquícia, s’ordena
el  pagament   de  la  quantitat  de  256,62€,  corresponents  a  la  reclamació  de  responsabilitat
patrimonial interposada per Don MSC

Llucmajor, 15 de octubre de 2015

El Batle,

Jaume Tomàs Oliver”

5. Propuesta expediente 0000067/15- ACTITEMP: se eleva a acuerdo este punto
por unanimidad si bien debe incorporarse a este punto el informe jurídico al que hace
alusión.

“0000067/2015-ACTITEMP

PROPUESTA DE ACUERDO

Visto  lo  dispuesto  en  el  Título  VI  denominado  “Disposiciones  específicas  y
procedimiento  aplicable  a  las  actividades  no permanentes,  capítulo  I  “Disposiciones
específicas de las actividades no permanentes”, de la Ley 7/2013 de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears”



El  art.  65  de  la  referida  Ley  establece  que  las  actividades  no  permanentes
organizadas por la misma administración que tiene competencia para autorizarlas y en el
caso de las actividades no permanentes mayores,  será preceptivo un informe técnico
integrado que englobe entre otros el interés público.

Visto el dictamen integrado emitido por el Ingeniero municipal, en fecha 13 de
octubre  de  2015,  para  FIESTA FERIAS  QUINTOS  95,  a  realizar  en  C/.  Mateu
Monserrat  (aparcamiento Campo Municipal  de Deportes),  consistente en  DJ al  aire
libre con servicio de bar.    

Visto el informe jurídico municipal de fecha 15 de julio de 2015, por el que
según lo dispuesto en la Ley 7/2013 de 26 de noviembre, para este tipo de actividades se
debe someter a consideración de la Corporación la valoración del interés público, social
y económico de la actividad.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto en uso de las facultades que me han sido
conferidas por la referida Ley 7/2013 y demás de carácter general, mediante el presente
vengo en disponer:

- Declarar el interés público y autorizar la fiesta denominada “FIESTA FERIAS
QUINTOS 95”, que se celebrará desde las 23’00 horas del dia 17/10/2015 hasta
las 5’00 horas del dia 18/10/15. 

- Condicionar  dicha celebración a lo señalado por el Ingeniero municipal en el
Dictamen Integrado que se adjunta.

- Dar traslado de esta resolución a responsable del evento in situ, al responsable
del servicio de bar y a la policía local. 

Llucmajor, 15 de octubre de 2015.

EL ALCALDE.,

Jaume Tomàs Oliver.”

6. Las propuestas de reconocimiento de crédito de facturas con adjudicación al
presupuesto del ejercicio 2015.

“PROPOSTA  DE  RECONEIXEMENT   DE  CRÈDITS  DE
FACTURES  AMB  ADJUDICACIÓ  AL  PRESSUPOST  DE
L’EXERCICI 2015

En relació amb la proposta de reconeixement i  liquidació de les obligacions que a
continuació  es  relacionen  i  prèvia  fiscalització,  considerant  que  la  disposició  de



despeses va ser aprovada per l’òrgan competent i amb les dates que s’indiquen, i que
s’acredita suficientment l’execució de les obres o serveis, o la recepció dels efectes;
conforme al  Decret  de  delegació  de  competències,  de  data  16  de  juliol  de  2015,
Aquesta Batlia-Presidència proposa a la Junta de Govern aprovar el reconeixement i
liquidació de les obligacions següents:

    TERCERO
Nº Fra Cód.Fra

Fecha Fra Descripción Importe Total IRPF
BALEARIC ISLAND TOURIST SERVICE, S.L.

291 70526
29/09/2015 SERVEI INFORMACIO TURÍSTICA. SETEMBRE 2015  4.814,07 € 0,00 €
COMERCIAL RAFAEL RIBAS S.L..

1501469 70427
30/09/2015 VESTUARI BRIGADA.   170,76 € 0,00 €
DISTRIBUIDORA ROTGER S.L.

4861559 69453
28/07/2015 MATERIAL DE OFICINA    2,02 € 0,00 €

4909010 70535
16/09/2015 MATERIAL OFICINA   14,51 € 0,00 €

4913316 70536
18/09/2015 MATERIAL OFICINA   14,51 € 0,00 €

4919586 70445
24/09/2015 MATERIAL DIVERS D'OFICINA   1,23 € 0,00 €
MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

201510008 70174
25/09/2015 SEGURO (MPAL). SEPTIEMBRE 2015   9.292,54 € 0,00 €
PROMELMA, S.L.

Q 207 70480
01/10/2015 LLOGUER LOCAL S/FIRA. OCTUBRE 2015  1.038,18 € 0,00 €
MSR

1214 70192
01/10/2015 LLOGUER LOCAL C/ RONDA PONENT 10. OCTUBRE 2015 1.015,00 € 195,00 €
TASACIONES INMOBILIARIAS S.A.

IB-02263/15 69801
02/09/2015 HONORARIS VALORACIO INMOBLE   919,60 € 0,00 €
T-SISTEMS ITC IBERIA S.A.

9370302252 70177
25/09/2015 MANTENIMENT APLICACIONS VÀRIES 14/08/15 A 

13/09/2015 4.556,36 € 0,00 €
VODAFONE ESPAÑA S.A.U.

IR-2015-0001 70194
21/09/2015 SERVEI TELEFÒNIC 21/08 A 20/09/15  271,71 € 0,00 €

TOTAL GENERAL EUROS 22.110,49 € 195,00 €

      Llucmajor, 15 d’octubre 2015

      El Batle

      Jaume Tomàs Oliver”

7.  La  propuesta  de  reconocimiento  de  crédito  da  facturas  sin  adjudicación  al
presupuesto del ejercicio 2015:

“ PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE CRÈDIT DE FACTURES

SENSE ADJUDICACIÓ AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015



En relació amb la proposta de reconeixement i liquidació de les obligacions que a continuació

es relacionen i considerant que s’acredita suficientment l’execució de les obres o serveis, o la

recepció dels efectes, i conforme al Decret de delegació de competències de data  16 de juliol

de  2015,  aquesta  Batlia-Presidència  PROPOSA a  la  Junta  de  Govern  Local  aprovar  el

reconeixement i liquidació de les obligacions següents:

TERCER
N. Fra. Cód. Fra.
Data Fra. Descripció Import Total IRPF

ASOC.CULTURAL S'UNIO DE S'ARENAL 
09/01 70193
10/09/2015 PUBLICITAT A LA REVISTA S'ARENAL UNIT. SETEMBRE 320,00 € 0,00 €

ASOCIACION TECNICA PARA LA GESTION DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIE
15/0156 70085
16/09/2015 ASSISTÈNCIA CONGRES "ECOPLAYAS 2015".  1.089,00 € 0,00 €

MBG
4381-P 70101
10/09/2015 MATERIAL OFICINA CEMENTIRI   15,15 € 0,00 €

BUGADERIA BEYRO S.L.
01/15-0364 70486
30/09/2015 NETEJA DE TELES DE VALLUT.   46,07 € 0,00 €

CLUB NAUTICO EL ARENAL
1478 67883
03/04/2015 ABONO SOBRE FRA 1462. COMBUSTIBLE EMBARCACION  -107,37 € 0,00 €

COLLA CASTELLERA AL·LOTS DE LLEVANT
09-2015 70518
04/10/2015 ACTUACIO CASTELLERA. FIRES 2015  600,00 € 0,00 €

COMERCIAL BORDOY,S.L.
AA15-03188 70437
30/09/2015 ABONO GARRAFES. OFICINES. SETEMBRE 2015  -29,70 € 0,00 €
FA15-16771 69817
31/08/2015 SERVEI D'AIGUA POLICIA (AGOST'15)  277,75 € 0,00 €
FA15-18853 70435
30/09/2015 AIGUA GARRAFES. TANATORI. SETEMBRE 2015  24,62 € 0,00 €
FA15-18854 70436
30/09/2015 AIGUA GARRAFES. OFICINES. SETEMBRE 2015  499,31 € 0,00 €

ENVIT S.L.
FD 1505057 70450
30/09/2015 BEGUDES (ANADA PIQUETES DEL PELAG)  146,30 € 0,00 €

EUROCARNAVALES, S.A.
109172 70485
30/06/2015 MATERIAL DIVERS PER FESTES   38,72 € 0,00 €

GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A.
0706/2015/57 69963
16/06/2015 REVISIO VEH. 9463-BRW. POLICIA   36,40 € 0,00 €
0706/2015/75 69806
07/08/2015 SERVEI ITV 4356BVF   10,48 € 0,00 €

PMM
1 70487
05/10/2015 COCAS Y PIZZAS. REFRIGERIO FERIAS 2015. COLOQUIO 234,00 € 0,00 €

CRS
35 70453
02/10/2015 APORT. MPAL RECETAS MEDICAS.   4,34 € 0,00 €

SEGURIDAD Y LIMPIEZAS,S.A.



B1502971 70467
25/09/2015 REVISION EXTINTORES. OF. BAHIAS.  23,72 € 0,00 €

SERVICI BALEAR DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ,S.L.
FV15-0881 70183
28/09/2015 25 HORES PROJECTE   1.663,75 € 0,00 €

SERVICIOS SOCIOSANITARIOS GENERALES S.L.U.
6066 70420
30/09/2015 SERVICIO PREVENTIVO SVB DIADACICLISTA CELEBRADA 543,00 € 0,00 €

SISTEMAS DE OFICINA D'ES PLA,S.A.
160882 70506
18/09/2015 COPIADORA Y PLACA FAX. (OF. POLICIA)  3.630,00 € 0,00 €

SMI SISTEMES,S.L.
F1-3501512 70099
11/09/2015 REPARACIÓ IMPRESORA HP DJ-1055CM7  286,04 € 0,00 €

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
4001612450 69803
31/08/2015 SERVEI DE CORREUS AGOST 2015   541,81 € 0,00 €

ZERTIFICA GENERAL S.L.
A/773 70171
01/09/2015 NOTIFICACIONS URBANISME AGOST'15  117,07 € 0,00 €

TOTAL GENERAL EUROS 10.010,46 € 0,00 €

Llucmajor, 16 d’Octubre de 2015,

El Batle,

Jaume Tomàs Oliver”

8.  Los  expedientes  000014/2014-Responsabilitat  patrimonial  y  000007/2015-
Resp. Patrimonial se da cuenta de estos expedientes, si bien no se declaran urgentes,
entendiendo, que deben incorporarse a los expedientes la reserva de crédito que haga
frente a los mismos. 

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las ocho horas y
cuarenta minutos del día anteriormente señalado.                           

 El Alcalde,                                            El Secretario,
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