1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8385 - 13.4.2021
CVE-DOGC-A-21090090-2021

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE BALAGUER
EDICTE sobre aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'ocupació de la via
pública amb taules i cadires per a terrasses i vetlladors de bars i similars per la situació de pandèmia
ocasionada per la COVID-19 (exp. 114/2021).
L'Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple, del 28 de gener de 2021, va acordar aprovar
provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires
per a terrasses i vetlladors de bars i similars per la situació de pandèmia ocasionada per la COVID-19.
Els esmentats acords van ser exposats al públic mitjançant edicte al Tauler electrònic d'anuncis, a un diari dels
de major difusió de la província el dia 4 de febrer de 2021, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida número
24 de data 5 de febrer de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8341 de data 15 de febrer
de 2021 i sotmesos a tràmit d'audiència del Consell de Persones Consumidores de Catalunya. Durant el període
d'exposició pública i audiència de l'expedient no es van presentar al·legacions, per aquest motiu queda aprovat
definitivament d'acord amb l'annex que es transcriu a continuació, i de conformitat amb el Decret d'Alcaldia
número 483, de data 30 de març de 2021.

Peu de recurs
Contra el present acord definitiu es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciós
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del
dia següent a la seva publicació.

Balaguer, 30 de març de 2021

Jordi Ignasi Vidal Giné
Paer en cap

Annex
Disposició transitòria segona. Règim transitori de l'Ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública amb
taules i cadires per a terrasses i vetlladors de bars i similars, amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19

Objecte de la disposició
Des que el dia 11 de març de 2020 la Organització Mundial de la Salut declarés pandèmia internacional la
situació d'emergència ocasionada pel brot epidèmic de COVID-19, les autoritats sanitàries han adoptat
mesures en matèria de salut pública per fer front a la propagació i la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 a tot el territori de Catalunya i de la resta de l'Estat.
La present disposició transitòria té per objecte habilitar el mecanisme per adoptar de forma eficaç i eficient les
mesures adients per garantir la prestació de les activitats d'hostaleria i restauració a la via pública amb motiu
de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. L'eficàcia i eficiència d'aquestes mesures de convivència
entre la situació de crisi sanitària i la prestació de les activitats d'hostaleria i restauració exigeix, atès el seu
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caràcter mutable en funció de les circumstàncies i l'evolució del brot epidèmic, la possibilitat d'adoptar les
disposicions necessàries que suspenguin o adeqüin la regulació de la present normativa d'ocupació de la via
pública de forma adient per fer front a la propagació i la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19.

Mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19
L'ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i vetlladors de bars i similars a la ciutat de
Balaguer resta condicionada i s'ajustarà, en tot cas, a les mesures adoptades per les disposicions i resolucions
de les autoritats sanitàries en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya.

Flexibilització excepcional de les mesures establertes en la present ordenança
Mitjançant resolució d'Alcaldia i amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es podrà
suspendre o adequar l'aplicació d'algun dels articles d'aquesta ordenança, un cop justificada tècnicament
aquesta necessitat. La mateixa resolució determinarà el període en que serà vigent aquesta suspensió i/o
adequació. Aquestes resolucions es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial
de la Província de Lleida i al tauler electrònic d'edictes de l'Ajuntament de Balaguer.

Marc temporal
La present disposició transitòria tindrà vigència fins que el Govern de l'Estat declari la finalització de la situació
de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
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