
PROPOSTA DE LA BATLIA PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA
D’OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC DE TAULES, CADIRES I ALTRES ELEMENTS

En data de 14 de març de 2020, mitjançant el Reial decret 463/2020, del mateix dia es va declarar l'estat
d'alarma per la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID -19, estat d'alarma que ha estat prorrogat per
Resolució de 9 d'abril de 2020 del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de la pròrroga de
l'estat d'alarma fins a les 00.00 h del dia 26 d'abril de 2020, publicat en el BOE núm. 101, de data 11 d'abril de
2020.

En el Reial decret 463/2020 figuraven la relació d'equipaments i activitats en els quals l'obertura al públic
queda  suspesa,  i  en  aquesta  situació  excepcional  que  estam vivint  és  imprescindible  que  les  diferents
administracions públiques, incloses les administracions locals, adoptin mesures urgents, tendents a mitigar
l'efecte de la pandèmia en la societat i els seus ciutadans.

Per tant, aquesta Batlia considera necessari procedir a la derogació de l'Ordenança fiscal reguladora de les
taxes per l'ocupació de terrenys de titularitat pública local per bars, cafès, cafeteries i restaurants amb taules,
cadires i altres elements, vist que no es poden utilitzar els espais públics.

En data 15 d'abril de 2020 es va emetre informe per la tècnica d'Administració general, amb el vistiplau del
secretari, en relació amb el procediment i la legislació aplicable;

Vist l'informe favorable de l'interventor de data 15 d'abril de 2020 de control permanent previ CPP E06.005;

Realitzada la tramitació establerta,  aquesta Batlia  proposa al  Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS: 

Primer. Aprovar inicialment la derogació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys
de titularitat pública local per bars, cafès, cafeteries i restaurants amb taules, cadires i altres elements, pels
motius exposats anteriorment.

Segon. Exposar al públic el present acord d'aprovació inicial de la derogació de l'Ordenança, per un termini de
trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, dintre dels quals les persones interessades podran examinar l'expedient i presentar les
reclamacions oportunes.

Tercer. Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà acord definitiu, contestarà en el seu cas
les reclamacions presentades i aprovarà la derogació definitiva de l'Ordenança. En el cas que no es presentin
reclamacions, aquest acord inicial s'elevarà a definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se altre
acord.

Quart. Que l'acord d'aprovació definitiva o, en el seu cas, l'inicial elevat automàticament a definitiu, es publiqui
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


