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ANUNCI

La batlia presidència a data 17 de novembre de 2020, inscripció 2020/3127, ha dictat la 
següent resolució:

«DECRET D’AVOCACIÓ DE COMPETÈNCIA DELEGADA EN LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE LES AUTORITZACIONS PER OCUPAR LA VIA PÚBLICA 
AMB TAULES, CADIRES, MERCADERIES I ALTRES ELEMENTS I 
INFRAESTRUCTURES AUXILIARS AMB MOTIU DE LA COVID-19

Antecedents

Decret de 24 de juny de 2020, inscripció 2020/1547, de delegació en la Junta de Govern Local 
de competències, entre les quals, les autoritzacions per ocupar la via pública amb taules, 
cadires, mercaderies i altres elements i infraestructures auxiliars (BOIB 116 de 30.06.2020)

Fonaments de dret

1. Resolució de la conselleria de Salut i Consum de data 11 de novembre de 2020 per la qual 
s’estableixen mesures de contenció de la COVID-19 complementàries de l’Acord del Consell 
de Govern de 19 de juny de 2020, que va aprovar el Pla de Mesures Excepcionals de 
Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària ocasionada per la 
COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova 
Normalitat, i que seran aplicables als nuclis de població del terme municipal de Manacor 
afectats pel Decret 11/2020, de 28 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, mentre 
aquest Decret de la presidenta i les seves pròrrogues siguin efectives (BOIB núm. 194 de 12 
de novembre de 2020)

2. Articles 21.3 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

3. Article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Per tot això,

RESOLC

Primer.- Avocar la competència delegada per decret d’aquesta batlia de 24 de juny de 2020, 
inscripció 2020/1547, en la Junta de Govern Local de competències, de l’atribució per 
autoritzar ocupar la via pública amb taules, cadires, mercaderies i altres elements i 
infraestructures auxiliars, pel que fa exclusivament als establiments de restauració, i en relació 
a la prescripció continguda en l’apartat 1 de la Resolució de la conselleria de Salut i Consum 
de data 11 de novembre de 2020, quan estableix concretament:

“L’autoritat municipal, sempre que el trànsit rodat no es vegi impossibilitat, podrà autoritzar 
l’ocupació de via pública destinada al trànsit rodat o estacionament de vehicles, 
immediatament adjacent a les terrasses o façana dels locals destinats a restaurants, bars o 
cafeteries, per a la seva ocupació provisional amb taules, com terrassa d’aquest locals. En 
cap cas la suma de les places de les terrasses o dels espais exteriors ocupats ordinàriament 
pel local i les autoritzades provisionalment podrà excedir de l’aforament ordinari de la 
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terrasses del local, o, en el cas que aquest no disposen ordinàriament de terrassa, del 50% de 
l’aforament ordinari autoritzat del local  Aquestes places provisionals de terrassa resten 
sotmeses a les mateixes regles de disposició, màxim d’ocupació de taules i distàncies que les 
places ordinàries.”

Segon.- El procediment d’autorització provisional descrit a l’apartat anterior es tramitarà de la 
manera més àgil i simplificada possible, d’acord amb el que preveu l’article 7 de l’Ordenança 
municipal reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules, cadires, mercaderies i altres 
elements i estructures auxiliars en el terme municipal de Manacor quan a les llicències 
temporals.

Tercer.- Retre compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local a la primera sessió que 
dugui a terme.

Quart.- Publicar aquesta resolució en el BOIB i a la Seu Electrònica corporativa, sense 
perjudici de la seva entrada en vigor des del moment de la seva adopció»

El batle,

Miquel Oliver Gomila
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