DECRET.-

En data 8 d’abril de 2017 es va aprovar el Decret número 2017-2243, pel qual es va
aprovar un plànol d’alineacions de zones aptes per a l’ocupació de la via pública per
part d’establiments de restauració del Passeig de Vara de Rey, de la plaça des Parc i
del seu entorn per a l’any 2017, juntament amb els Criteris de delimitació de les zones
d’ocupació de vies públiques amb ús de terrasses i dels elements de mobiliari
admissibles a l’àmbit d’aquesta zona. (Exp. Gest. Núm. 4315/2017)

Continuen vigents els criteris específics per a l'ocupació de la via pública amb
elements de mobiliari urbà admissibles en aquestes zones d’ocupació aptes i
excepcionals que la comissió de Control del PEPRI de sa Penya, la Marina i zona
d'Eixample de Vara de Rey va acordar en data 24 de març de 2017 i aprovats al
Decret número 2017-2243 de data 8 d’abril de 2017.
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A la vista de l’anterior acord, en data 12 de març de 2018 els Serveis Tècnics
Municipals han elaborat un nou plànol d’alineacions de les noves zones aptes per
l’ocupació de via pública i de les zones d’ocupació excepcional dels establiments de
restauració del Passeig de Vara de Rey, de la plaça des Parc i dels carrers del seu
entorn, per a l’any 2018.

Número : 2018-1805 Data : 04/04/2018

En data 22 de gener de 2018 la Comissió de Control del PEPRI de sa Penya, la
Marina i zona d'Eixample de Vara de Rey va acordar modificar algunes de les zones
aptes d’ocupació aprovades a l’any 2017 i aprovar zones d’ocupació excepcional.

Considerant d’aplicació les normes de la vigent Ordenança municipal d’Ocupació de la
Via Pública i de zones privades, així com les normes aplicables del PEPRI de sa
Penya, la Marina i zona d'Eixample de Vara de Rey, s’estima precís que es faci públic
el plànol de les noves delimitacions per a l’any 2018.
A la vista del que s’ha exposat anteriorment, mitjançant el present i en virtut de les
atribucions que em confereix l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local,
RESOLC:
PRIMER.- Revocar parcialment i deixar sense efectes el Decret número 2017-2243 de
data 8 d’abril de 2017, pel qual es va aprovar un plànol d’alineacions de zones aptes
per a l’ocupació de la via pública per part d’establiments de restauració del Passeig de
Vara de Rey, de la plaça des Parc i del seu entorn per a l’any 2017, en el sentit de
mantenir la vigència del punt segon de la part dispositiva d’aquest Decret, en què es
resol publicar els criteris específics per a l'ocupació de la via pública amb elements de
mobiliari urbà admissibles en aquestes zones d’ocupació aptes i excepcionals que la
Comissió de Control del PEPRI de sa Penya, la Marina i zona d'Eixample de Vara de
Rey va acordar aprovar en data 24 de març de 2017.
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SEGON.- Afegir al paràgraf que regula els Paravents laterals dels criteris específics
per a l'ocupació de la via pública amb elements de mobiliari urbà admissibles en
aquestes zones d’ocupació aptes i excepcionals els dos punts finals següents, que la
Comissió de Control del PEPRI de sa Penya, la Marina i zona d'Eixample de Vara de
Rey va acordar aprovar en idèntica data:
«•No s’admetran en immobles amb expedients d’infracció urbanística en curs o que
incompleixin la normativa urbanística aplicable, devent regularitzar prèviament tota
disconformitat que podés detectar.

Més enllà dels condicionants tipològics,
• Ha de sol·licitar-se la corresponent autorització per a ocupacions de via pública
terrasses, aportant la documentació especificada a l’Ordenança d’OVP, a l’art. 88 del
PEPRI presents directrius, justificativa de l’efectiu acompliment dels punts anteriors
(fotografies d’estat actual, justificant OVP, descripció de tot mobiliari,....) i relativa a
cadascun elements de mobiliari previstos.
• No s’admetran en immobles amb expedients d’infracció urbanística en curs o que
incompleixin la normativa urbanística aplicable, havent de regularitzar prèviament tota
disconformitat que podés detectar.
• Qualsevol sol·licitud ajustada a les presents determinacions podrà tramitar-se
ordinàriament
• En cas contrari, ha de denegar-se la sol·licitud o -en casos justificats de dubte
raonable d’interpretació de les presents directrius, de la documentació aportada o de
característiques de l’actuació sol·licitada- recavar-se informe previ emès per la
Comissió Control del PEPRI de sa Penya, la Marina i zona d'Eixample.»
QUART.- Aprovar el nou plànol d’alineacions per a l’any 2018, de les noves zones
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«III – TRAMITACIÓ

DECRET

TERCER.- Afegir a aquests criteris específics per a l'ocupació de la via pública amb
elements de mobiliari urbà admissibles en aquestes zones d’ocupació aptes i
excepcionals l’apartat final següent, que la Comissió de Control del PEPRI de sa
Penya, la Marina i zona d'Eixample de Vara de Rey va acordar aprovar en igual data:

Número : 2018-1805 Data : 04/04/2018

•Deurà sol·licitar-se autorització per a la seva instal·lació, aportant documentació
justificativa l’efectiu acompliment dels punts anteriors (fotografies d’estat actual,
justificant OVP, descripció del paravent,....) i responsabilitzant-se -mitjançant fiança,
declaració responsable similar- de la total i perfecte restitució del paviment de la via
pública un cop exhaurit termini autoritzat d’OVP.»

aptes per l’ocupació de via pública i de zones d’ocupació excepcional dels
establiments de restauració del Passeig de Vara de Rey, de la plaça des Parc i dels
carrers del seu entorn, que estableix les modificacions acordades el 22 de gener de
2018 per la Comissió de Control del PEPRI de sa Penya, la Marina i zona d'Eixample
de Vara de Rey, que s’adjunta com a Annex I.
CINQUÈ.- Publicar aquest Decret, juntament amb els dos punts finals del paràgraf que
regula els Paravents laterals i l’apartat III dels criteris i el plànol aprovat de les noves
zones aptes per a l’ocupació i de les zones d’ocupació excepcional de data 12 de març
de 2018, a la pàgina web de l’Ajuntament i a la seu electrònica.

Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició, que es
produirà pel transcurs d'un mes des de la seua presentació sense que s'hagi notificat
la resolució expressa del mateix, podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu, en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà de la desestimació
presumpta.
c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb la Llei 39/2015,
de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Eivissa,
En don fe
L’ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL.

(Document signat electrònicament al marge)

DECRET

b) Un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d'un
mes a comptador de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques.
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a) Directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de
l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Número : 2018-1805 Data : 04/04/2018

SISÈ.- Informar que contra aquest Decret, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar:
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ANNEX I

