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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

3513

Acord aprovat pel Ple municipal el 21 d'abril de 2020 en relació a la vigència de l'horari establert en
l'ordenança municipal de protecció del medi ambient contra la contaminació acústica per sorolls i
vibracions, conseqüència de l'estat d'alarma
PROPOSTA D'ACORD QUE ELEVA EL BATLE AL PLE MUNICIPAL

ASSUMPTE: MANTENIR LA VIGÈNCIA DE L'HORARI ESTABLERT EN L'ARTICLE 23.3 DE LA OM DE PROTECCIÓ DEL MEDI
AMBIENT CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA PER RENOUS I VIBRACIONS, CONSEQÜÈNCIA DE L'ESTAT
D'ALARMA, MOTIVAT PER LA PANDÈMIA GENERADA PEL COVID-19 I DEIXAR SENSE EFECTE L'HORARI PREVIST PER A
LA TEMPORADA COMPRESA ENTRE L'1 DE MAIG I EL 30 D'OCTUBRE QUE ESTABLEIX I'ARTICLE 23.8 DE LA MATEIXA
ORDENANÇA MUNICIPAL.
D'acord amb la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i amb la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, que reconeixen als municipis la potestat normativa reglamentària, limitada pel principi de jerarquia
normativa i competència.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/75/1057820

A la vista que la Corporació, davant la situació extraordinària originada per la pandèmia ocasionada pel COVID-19, que ha generat la
declaració de l'estat d'alarma i una greu crisi sanitària, social i econòmica, que afecta i afectarà als ciutadans del municipi, té la voluntat i la
intenció d'adoptar totes les mesures que resultin possibles en l'àmbit de la seva competència, per donar suport a la recuperació i millora de
les condicions sanitàries, socials, econòmiques i laborals, tenint en compte les necessitats dels ciutadans i protegint i impulsant les activitats
que es desenvolupen en el municipi, amb la finalitat de superació de la greu crisi en què es veu immers el municipi conseqüència, com s'ha
dit, del COVID-19, donant sempre compliment a les condicions que s'imposin per l'estat d'alarma en què estem immersos.
S'ha de dir que tan aviat com Calvià recuperi la seva pròpia essència, municipi de gran afluència turística, s'adoptaran sense demora, i en la
forma que la situació ho permeti, les mesures necessàries per impulsar la posada en marxa de l'hostaleria, la restauració i dels establiments,
activitats que caracteritzen la temporada turística del municipi, i d'aquesta manera retornar a tots els veïns i residents als seus usos i costums,
compaginant de nou els interessos veïnals i els turístics, mitjançant l'aplicació de les ordenances municipals que per a això té aprovades la
corporació municipal, doncs, totes les mesures que ara s'adopten ho són per fer front a la situació extraordinària, sobrevinguda i inesperada
originada per la pandèmia del COVID-19.
Vist l'Informe de la TAG d'infraccions i sancions i de conformitat amb el que disposa l'article 22.2.d) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local i els articles 100 i següents de la Llei 20/ 2005, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, es formula la següent
PROPOSTA D'ACORD
PRIMER.- Manifestar la voluntat d'aquest Ajuntament per adoptar totes les mesures necessàries per a la superació de la crisi sanitària,
social, econòmica i laboral generada per la pandèmia del COVID-19, entre d'altres, impulsant les activitats que es desenvolupen en els
diferents àmbits del municipi.
SEGON.- Mantenir vigent l'horari comprès entre les 9 i les 18 hores els dies laborables, de dilluns a divendres, i entre les 10 i les 18 hores
els dissabtes tal com estableix l'article 23.3 de la referida OM de protecció del medi ambient contra la contaminació acústica per renous i
vibracions, deixant sense efecte l'horari previst per a la temporada compresa entre l'1 de maig i el 30 d'octubre que estableix l'article 23.8 de
la mateixa Ordenança Municipal.
TERCER.- Facultar el batle perquè, mitjançant decret, s'adapti l'horari comprès entre les 9 i les 18 hores els dies laborables, de dilluns a
divendres, i entre les 10 i les 18 hores els dissabtes a l'Ordre conjunta de la consellera de Salut i Consum i dels consellers de Model
Econòmic, Turisme i Treball, i de Mobilitat i Habitatge de la CAIB, de 25 de març de 2020, per la qual s'aprova el Protocol de mesures
preventives sanitàries per limitar la propagació i el contagi de l' COVID-19 (coronavirus) al sector de la construcció (BOIB Nº 42, de 25 de
març) i a l' Ordre SND 340/2020, de 12 d'abril, per la que se suspenen determinedas activitats relacionades amb obres d'intervenció en
edificis existents en les que existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a les persones no relacionadas amb aquesta activitat (Ministerio de
Sanidad, BOE nº 102 de 12 de abril de 2020). Tot això sense perjudici de les mesures que es puguin adoptar mitjançant altres Ordres o de les
que acordi el Govern d'Espanya en l'àmbit de la seva competència.
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QUART.- Deixar sense efecte qualsevol resolució de batlia en relació amb els horaris d'execució d'obres i exoneracions d'horari de les
mateixes, dictades amb anterioritat al present acord..
CINQUÈ.- Facultar el batle perquè, finalitzada la situació que fonamenta l'adopció d'aquestes mesures, decreti l'aplicació de l'Ordenança
Municipal de Protecció del Medi Ambient contra la Contaminació Acústica per renous i vibracions, en els termes en què està aprovada i
publicada .
SISÈ.- Publicar el present acord al BOIB i a la web municipal. Donar compte al Ple, així com publicar al BOIB i a la web municipal, els
decrets que derivin del mateix.
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es poden interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa de Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de de la publicació de
l' present edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa

Calvià, 27 d'abril de 2020
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El batle
Alfonso Rodríguez Badal
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