Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb
taules, cadires i elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
El Ple de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany, en Sessió Ordinària celebrada dia 11 de juliol de 2017, va aprovar inicialment la
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d´ús públic amb taules, cadires i elements anàlegs
amb finalitat lucrativa.
En compliment del que prescriu l'article 17 del Text Refós 2/2004 de la llei de hisendes locals i l'article 102 de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, l'expedient del referit acord va estar exposat al públic, a la Secretaria
d'aquest Ajuntament, durant trenta dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació del corresponent anunci al BOIB, durant els
quals els interessats van poder examinar-lo i presentar les reclamacions o suggeriments que tinguessin per convenients.
No havent-se presentat reclamacions, l'acord queda elevat a definitiu d'acord amb el que disposa l'esmentat Text refós 2/2004 de la
Llei de hisendes locals. A continuació es transcriuen íntegrament les modificacions realitzades en la esmentada Ordenança
municipal:
Article 8 bis. Condicions de delimitació, ubicació i ús de la superfície de via pública susceptible d’ocupació.
1. Amb caràcter general, les terrasses es col·locaran de forma paral·lela amb la façana de l'establiment.
L'ocupació tindrà una alineació constant evitant esquivaments.
La llargada màxima autoritzada per a l’ocupació s’ha de correspondre amb la façana de l’establiment o negoci.
Cal deixar una franja per al pas de vianants entre la línia de façana i les instal·lacions autoritzades, la qual serà com a mínim d’un
metre, llevat d’aquells supòsits especials en què, per raons específiques, es pugui determinar una amplada superior.
2. En cas de convergir la façana de l'establiment amb la d'un edifici adjacent, de forma transversal o perpendicular, la terrassa no
podrà situar-se a menys de 5 metres de l'establiment i 4 metres de l'edifici, respectant la intimitat dels veïns de la finca. S'exceptuen
aquells casos en què les dues finques arribin a un acord diferent quant a la seva distribució. Aquest acord serà supervisat i validat
prèviament a la seva autorització per l'Ajuntament, el qual podrà introduir les modificacions que consideri necessàries.
3. La calçada es reserva per a la circulació i l’estacionament de vehicles.
4. No podrà col·locar-se en sòl de titularitat i ús públic mobiliari, elements decoratius o revestiment de sòls que no estiguin inclosos
expressament en l'espai autoritzat.
5. L’ocupació de la via pública mai no ha d’impedir o obstaculitzar la circulació dels vianants o dels vehicles, l´entrada als edificis,
zones d’ocupació de càrrega i descàrrega, passos de vianants, accessos per al pas de vehicles a immobles, guals o sortides
d’emergència, boques de registres de serveis urbans i sanitaris, parades de bus i altres espais que l´Ajuntament de Vilafranca de
Bonany pugui decidir d’acord amb les condicions urbanístiques, mediambientals, de trànsit o altres d’interès general.
6. El mobiliari haurà de ser retirat de la via pública en finalitzar l'horari de funcionament de l'establiment.
7. El mobiliari i les seves instal·lacions s'han de mantenir en degudes condicions de seguretat, salubritat i ornament.
8. Les autoritzacions podran quedar sense efecte, quan concorrin circumstàncies d'interès públic que impedeixin l'efectiva utilització
de sòl per a la destinació autoritzada, com ara obres, esdeveniments públics, situacions d'emergència o qualsevol altre. L'autorització
quedarà sense efecte fins que desapareguin aquestes circumstàncies, sense que es generi dret a indemnització.
9. Les autoritzacions podran ser revocades unilateralment per l'administració concedent en qualsevol moment per raons d'interès
públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles amb les condicions generals aprovades amb posterioritat,
produeixin danys en el domini públic, impedeixin la seva utilització per a activitats de major interès públic o menyscabin l'ús
general.
10. El titular de l'autorització ha de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil de l'establiment principal que ha d'estendre la
seva cobertura als possibles riscos que poguessin derivar-se del funcionament de la instal·lació.
11. El document d'autorització, el seu pla de detall, o una fotocòpia dels mateixos, ha d’estar al lloc de l'activitat, a disposició dels
usuaris, veïns i efectius de la Policia Municipal.
Article 12 Infraccions i sancions
1. Les infraccions i sancions tributàries es regiran pel disposat a la Llei general tributària i al Reglament de recaptació així com a la
resta de normativa que sigui d’aplicació.
2. L'incompliment de les condicions de delimitació i ubicació esmentades, així com les d'índole ambiental i acústiques previstes
legalment, provocaran la suspensió immediata de l'activitat, i es procedirà a la retirada o precintat, de conformitat amb el que
disposa la normativa sobre procediment administratiu comú. Aquestes mesures seran compatibles amb l'exigència de l'infractor de la
reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis causats.
Vilafranca de Bonany a 5 de setembre de 2017.
El Batle
Montserrat Rosselló Nicolau
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