
7. Otras causas de carácter grave que imposibiliten la prestación del ser-
vicio.

Artículo 10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

Una vez iniciado el servicio se llevará a término un seguimiento del caso,
que consistirá en:

1. Reuniones regulares acordadas previamente entre el trabajador social y
el trabajador familiar.

2. Visites domiciliarias
3. Otras

Artículo 11. PRECIO DE LA PRESTACIÓN

Para la determinación de las horas de servicio efectivamente realizadas
el/los trabajador/es familiares que realicen el servicio, firmarán, conjuntamente
con el usuario, una ficha en la cual se indicará el tiempo efectivamente dedica-
do al servicio. Al finalizar el mes se computarán el total de horas realizadas y se
procederá al cobro.

El precio será el previsto en la correspondiente ordenanza que regula el
precio público del Servicio de Ayuda a domicilio, aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Una vez aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Marratxí este regla-
mento, se considerará un período de seis meses de adaptación para aquellos
usuarios que actualmente reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio.

DISPOSICIÓN FINAL

Este reglamento entrará en vigor el día siguiente a aquél en que se publi-
que en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares su
aprobación y el texto íntegro, y haya transcurrido además el plazo legal previs-
to en el artículo 65 de la Ley de Bases de Régimen Local.

Marratxí, 13 de febrero de 2012
El Alcalde, Tomeu Oliver Palou

— o —

Num. 4235
Area: Participació Ciutadana
Assumpte: Aprovació Definitiva modificació Ordenança Reguladora de

l’ús Aprofitament i Circulació a Vies i Espais d’ús Comunal.
Ref.: mrb

El ple de la Corporació en sessió de data 29 de novembre de 2012 va apro-
var inicialment la modificació de l’article 75 de l’ordenança Reguladora de l’ús
Aprofitament i Circulació a Vies i Espais d’ús Comunal, ordenança que ha segut
automàticament elevada a definitiva al no haver-se presentat reclamacions a la
mateixa durant el termini establert a l’efecte. En compliment del que s’estableix
a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, es fa públic l’article 75 de l’esmentada ordenança de conformitat amb la
normativa que li resulta d’aplicació, y la qual es transcriu a continuació.

‘... 
Art. 75.- L’ocupació de la via pública amb taules, cadires, carpes, tendals,

vetlladors o similars, tant si és per extensió de l’activitat o per la pròpia ocupa-
ció de la via pública, estarà sotmesa a autorització, la concessió de la qual
correspon ordinàriament al Batle.

Les sol·licituds de llicència seran tramitades d’acord amb la legislació de
procediment comú. En concret, l’interessat haurà de presentar una sol·licitud
acompanyada d’una memòria descriptiva on es detalli l’emplaçament, la super-
fície que desitja ocupar i el tipus d’activitat a desenvolupar. En el cas de sol·lici-
tar la instal·lació d’una plataforma es detallaran les característiques d’aquesta i
les mesures de seguretat proposades.

D’aquesta sol·licitud es donarà trasllat per a demanar un informe d’un tèc-
nic municipal i de la Policia Local, als efectes de verificar que es compleixin els
requisits pertinents.

El termini de tramitació de la llicència serà de dos mesos. En cas que l’a-

juntament no resolgui expressament la sol·licitud de llicència aquesta s’entendrà
desestimada a tots els efectes. La concessió de la llicència meritarà les corres-
ponents taxes.

La llicència tindrà una durada màxima d’un any i la renovació de la matei-
xa no serà automàtica sinó que serà a instància de l’interessat.

L’autorització s’ajustarà a les següents regles:

a. Només s’autoritzaran en les voravies o espais oberts en els quals la ins-
tal·lació dels elements o el servei dels clients no interrompin la circulació per a
vianants.

b. L’espai mínim per a la circulació de les persones serà d’un metre. En el
cas de no poder-se sol·licitar terrassa sobre la voravia, se podrà sol·licitar sobre
l’espai destinat a aparcament, plaça o espai per a vianants de la calçada, sempre
i quant la reserva d’espai no suposi un perill per al trànsit rodat, vianants o usua-
ris, ni superi l’amplada de la zona d’aparcament, ni intercepti pas de pluvials o
tapi imbornals. En aquest cas, s’haurà d’instal·lar, a càrrec del sol·licitant, una
plataforma tancada a mode de terrassa que separi físicament l’espai destinat la
ubicació de taules i cadires respecte de la resta d’aparcament i disposada al
nivell de la voravia, deixant l’espai per al pas de les aigües pluvials. El disseny
proposat haurà de ser dictaminat favorablement en la concessió de l’autoritza-
ció. No es permetrà la fixació d’elements sobre els espais públics (tendals, para-
sols i similars).

c. Les autoritzacions es podran sol·licitar per temps inferior a un any. En
qualsevol cas finalitzaran dia 31 de desembre de l’any corresponent a les
sol·licituds i hauran d’estar al local a disposició dels agents de la policia local i
als inspectors, zeladors o controladors d’activitats de l’Ajuntament de Marratxí.

d. L’activitat principal que sol·liciti l’ocupació de via pública haurà de dis-
posar de la corresponent llicència d’activitats.

Quan es detecti per part de les persones que han de controlar l’ocupació i
que figuren enumerades al punt c) que es produeix una ocupació de via pública
sense llicència, es sol·licitarà la presència de la policia local, si no actua ella, qui
comunicarà a l’interessat que en un termini de 24 hores ha de procedir a la seva
retirada, no podent tornar a ocupar fins que no tingui l’autorització d’ocupació
de via pública. Transcorregut el termini de 24 hores sense que l’interessat no
hagi procedit a la seva retirada o hagi tornat ocupar sense obtenir la llicència,
serà efectuada la retirada d’ofici per part de l’ajuntament a instàncies de la poli-
cia local, anant les costes a càrrec de l’infractor.

Els horaris per a la utilització de les terrasses seran els següents:

- De l’1 de març al 30 d’octubre, de les 8.00 a les 23.30 hores, ampliant-
se en mitja hora, fins a les 00.00, els divendres, dissabtes i vísperes de festiu.

- Als mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l’horari finalitzarà a
les 23.00 hores.

En qualsevol cas, queda prohibit provocar molèsties als veïnats, essent
responsables del compliment de les ordenances municipals els mateixos res-
ponsables dels locals’.

...’

Marratxí, a 22 de febrer de 2012
EL BATLE, Tomeu Oliver Palou

——————————-

Área: Participación Ciudadana
Asunto: Aprobación Definitiva Modificación Ordenanza reguladora del

uso aprovechamiento i circulación en vías y espacios de uso comunal.
Ref: mrb

El pleno de la corporación en fecha 28 de noviembre del 2012, aprobó ini-
cialmente la modificación del artículo 75 de la ordenanza reguladora del uso
aprovechamiento y circulación en vías y espacios de uso comunal, ordenanza
que ha sido automáticamente elevada a definitiva al no haberse presentado
reclamaciones a la misma durante el término establecido al efecto. En cumpli-
miento de lo que establece el articulo 49 de la ley 7/1985 del 2 de abril, regula-
dora de las bases de régimen local, se hace publico el artículo 75 de la mencio-
nada ordenanza de conformidad con la normativa que le resulta de aplicación, y
la cual se trascribe a continuación:
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‘…
Art. 75.- La ocupación de la vía pública con mesas, sillas, carpas, tende-

retes, veladores o similares, tanto si es por extensión de la actividad o por la pro-
pia ocupación de la vía pública, estará sometida a autorización, la concesión de
la cual corresponde ordinariamente al Alcalde.

Las solicitudes de licencia serán tramitadas de acuerdo con la legislación
de procedimiento común. En concreto, el interesado tendrá que presentar una
solicitud acompañada de una memoria descriptiva donde se detalle el emplaza-
miento, la superficie que desea ocupar y el tipo de actividad que desea desarro-
llar. En el caso de solicitar la instalación de una plataforma se detallarán las
características de ésta y las medidas de seguridad propuestas.

De esta solicitud se dará traslado para informe de un técnico municipal y
de la Policía Local, a los efectos de verificar que se cumplen los requisitos per-
tinentes.

El plazo de tramitación de la licencia será de dos meses. En el caso de que
el Ayuntamiento no resuelva expresamente la solicitud de licencia ésta se enten-
derá desestimada a todos los efectos. La concesión de la licencia meritará las
correspondientes tasas.

La licencia tendrá una duración máxima de un año y la renovación de la
misma no será automática, sino que será a instancia del interesado.

La autorización se ajustará a las siguientes reglas:

a) Sólo se autorizarán en aceras o espacios abiertos en los que la instala-
ción de los elementos o el servicio de los clientes no interrumpan la circulación
para peatones.

b) El espacio mínimo para la circulación de las personas será de un metro.
En el caso de no poderse solicitar terraza sobre la acera, se podrá solicitar sobre
el espacio destinado a aparcamiento, plaza o espacio para peatones de la calza-
da, siempre y cuando la reserva de espacio no suponga un peligro para el tráfi-
co rodado, peatones o usuarios, ni supere la anchura de la zona de aparcamien-
to, ni intercepte el paso de pluviales o tape imbornales. En este caso, se deberá
instalar. A cargo del solicitante, una plataforma cerrada a modo de terraza que
separe físicamente el espacio destinado a ubicación de mesas y sillas respecto
del resto de aparcamiento y dispuesta al nivel de la acera, dejando el espacio
para el paso de las aguas pluviales. El diseño propuesto deberá ser dictaminado
favorablemente en la concesión de la autorización. No se permitirá la fijación de
elementos sobre los espacios públicos (toldos, parasoles y similares).

c) Las autorizaciones se podrán solicitar por tiempo inferior a un año. En
cualquier caso finalizarán el 31 de diciembre del año correspondiente a las soli-
citudes y deberán estar en el local a disposición de los agentes de la policía local
y los inspectores, celadores o controladores de actividades del Ayuntamiento de
Marratxí.

d) La actividad principal que solicite la ocupación de vía pública deberá
disponer de la correspondiente licencia de actividades.

Cuando se detecte por parte de las personas que han de controlar la ocu-
pación y que figuran enumeradas en el punto c) que se produce una ocupación
de la vía pública sin licencia, se solicitará la presencia de la Policía local, si no
actúa ella, quien comunicará al interesado que en un plazo de 24 horas ha de
proceder a su retirada, no pudiendo volver a ocupar hasta que no tenga la auto-
rización de ocupación de vía pública. Transcurrido el plazo de 24 horas sin que
el interesado no haya procedido a su retirada o haya vuelto a ocupar sin obtener
la licencia, será efectuada la retirada de oficio por parte del Ayuntamiento a ins-
tancias de la Policía local, corriendo los costes a cargo del infractor.

Los horarios para la utilización de las terrazas serán los siguientes:

- Del 1 de marzo al 30 de octubre, de las 8.00 a las 23.30 horas, amplián-
dose en media hora, hasta las 00.00, los viernes, sábados y vísperas de festivo.

- En los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre, el horario fina-
lizará a las 23.00 horas.

En cualquier caso, queda prohibido provocar molestias a los vecinos, sien-
do responsables del cumplimiento de las ordenanzas municipales los mismos
responsables de los locales’.

Marratxí, a 22 de febrero de 2012
EL ALCALDE, Tomeu Oliver Palou

— o —

Num. 4240
Ep: 37/10 perillosos
Com a conseqüència de la llicència d’animals potencialment perillosos

elaborada en aquest Negociat de Medi Ambient, i al haver intentat la notificació
sense resultat positiu, pel present Decret de Resolució es notifica a l’interessat
el SR. JOAN ROIG MILLAN de conformitat amb el que es disposa a l’article
59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l’escrit de
data 19 d’abril de 2011, que transcrit diu: ‘Conformement amb el que disposa
l’article 192 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, li comunico que aquesta Alcaldia en data 19 d’abril de 2011
ha dictat la següent RESOLUCIÓ:

‘Marratxí, 21 de desembre de 2011

ASSUMPTE:  Llicència de tinença d’animals potencialment perillosos.
Atès que, el Sr. Joan Roig Millán, amb lloc  habitual de residència i d’u-

bicació del ca a Camp d’Inca, 320 de Marratxí, ha sol·licitat mitjançant escrit de
data 17/08/2010 i núm. de Registre d’entrada 2010/12834, la sol·licitud de la lli-
cència de tinença d’un ca anomenat PERDI de raça Rottweiler i amb número de
xip 985100008446112 ha adjuntat la documentació fixada al Reial Decret
287/2002 de 22 de març sobre la tinença d’animals potencialment perillosos. 

En conseqüència, aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions que li con-
fereix la normativa abans expressada té a bé dictar la següent:

RESOLUCIÓ
1.Autoritzar l’atorgament de llicència per tinença d’animals potencial-

ment perillosos a favor del Sr. Joan Roig Millán, amb lloc  habitual de residèn-
cia i d’ubicació del ca a Camp d’Inca, 320 de Marratxí, ha sol·licitat mitjançant
escrit de data 17/08/2010 i núm. de Registre d’entrada 2010/12834 la llicència
de tinença d’un ca anomenat PERDI de raça Rottweiler i amb número de xip
985100008446112 així com la seva inscripció en el Registre municipal d’ani-
mals potencialment perillosos.

2.El titular d’aquesta autorització queda subjecte a les obligacions descri-
tes en el document de la llicència expedida a l’efecte.

3.Aquesta llicència perdrà la seva vigència en el moment en que el seu
titular deixi de complir qualsevol dels requisits establerts a l’article 3 del Reial
Decret 287/2002, de 22 de març en el qual es desenvolupa el Règim Jurídic de
la tinència d’animals potencialment perillosos.

4.Notificar aquesta resolució a l’interessat, significant-li que se li assigna
el número 216 de registre.

5.Lliurar rebut núm. 642400 (ID) a nom del senyor JOAN ROIG
MILLAN amb dni. núm.  42.972.719-W per l’import de total de 28,55.euros.-
(19,75 per atorgament de llicència i 8,80 euros per inscripció).

6.Procedir a efectuar per part del senyor Roig el corresponent ingrés de
19,75€ per atorgament de llicència i 8,80 € per inscripció.

7.Comunicar-ho al Departament d’Intervenció als efectes adients.
D’acord amb el que disposa l’article 89.3 de la Llei 30/1992, de 26 de

novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, s’expressa que:

Contra el referit Decret, que és definitiu en via administrativa, es podrà
interposar el preceptiu recurs de reposició, que estableix l’article 108 de la Llei
Reguladora de les Bases del Règim Local núm. 7/1985, de 2 d’abril, (text modi-
ficat per la Llei  57/03, de mesures per la modernització del govern local, de 16
de desembre), en relació a l’article 14.2. del Text Refús de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març, davant el Sr.
Batle, en el termini d’UN MES comptat a partir del següent  dia al de la recep-
ció del present escrit.

L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si  transcorregués un altre mes
sense que es notifiqui la seva resolució.

Contra la desestimació expressa o presumpte del recurs de reposició, que
posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs contenciós administratiu,
davant el Jutjat de lo Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca, en el ter-
mini de DOS MESOS, comptats des del següent dia al de la notificació de la
resolució desestimatoria, , si fos exprés. Si no ho fos, el termini serà de SIS
MESOS comptats a partir del dia següent a aquell en que, el referit recurs de
reposició s’entendrà desestimat de forma presumpta.

No obstant, podrà utilitzar qualsevol d’altres recursos, si ho creu conve-
nient. 

Ho mana i signa el Sr. Batle. D. Tomeu Oliver Palou.- Donc fe.’

D’acord amb el que disposa l’article 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, s’expressa que:

Contra el referit Decret, que és definitiu en via administrativa, es podrà
interposar el preceptiu recurs de reposició que estableix l’article 108 de la Llei
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