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EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA 4 D’OCTUBRE DE 2019
PRIMER. EXPEDIENTS URBANÍSTICS I D'ACTIVITATS
1.- Es dona per assabentada de l’obertura i funcionament de l’activitat de “2 pistes de
pàdel cobertes”, a c/ Pere Tudurí, s/n (poliesportiu municipal Ses Canaletes. La data
d’inici de l’activitat queda fixada en el dia 04/10/2019.
2.- Es dóna compte a la Junta que, tal com assenyala l’informe emès per l’enginyer
municipal, que figura a l’expedient, l’activitat de “2 pistes de pàdel cobertes”, a c/ Pere
Tudurí, s/n (poliesportiu municipal Ses Canaletes) ja compta amb tota la documentació
necessària per a l’obertura i funcionament, la qual cosa faculta per a l’inici i exercici de
la mateixa; tot d’acord amb els articles 84bis i 84ter de la Llei 7/1985, de Bases de
règim local, així com la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació,
accés i exercici d’activitats a les Illes Balears. La data d’inici de l’activitat queda fixada
en el dia 05/10/2019.
SEGON. PROPOSTA DEL SEGON TINENT DE BATLIA D'APROVACIÓ DE NOVES
TARIFES PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
S’autoritza la posada en marxa de les activitats de pàdel a les instal·lacions esportives
municipals i s’aproven els preus de la nova activitat amb el següent detall:
- Lloguer de instal·lacions de pista de pàdel: 14 €/hora
- Classes de Pàdel per a persones adultes residents:
1 hora/ setmanal: 45 €/mes
2 hores/setmanals: 66 €/mes
- Classes de Pàdel per a persones adultes no residents:
1 hora/ setmanal: 48 €/mes
2 hores/setmanals: 70 €/mes
- Classes de Pàdel infantil residents:
1 hora/ setmanal: 25 €/mes
2 hores/setmanals: 45 €/mes
- Classes de Pàdel infantil no residents:
1 hora/ setmanal: 30 €/mes
2 hores/setmanals: 50 €/mes
Respecte a les quotes premium, premium plus i puntual per un dia, les activitats de
pàdel, com les de tennis, estan excloses.
Afegint 11 euros a la quota de tennis o pàdel per a persones adultes es podrà accedir
lliurement a la sala de fitness.
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