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C E R T I F I C: Que la Corporació Plenària, en sessió extraordinària de dia 21 d’abril de 2020,
en el seu punt 12, aprovà per unanimitat, el següent acord:
“12. PROPOSTA PER APROVAR SUSPENDRE LA TAXA PER ESTACIONAMENT DE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS, DURANT
LA VIGÈNCIA DE LES MESURES ADOPTADES PER A LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT
D’ALARMA.
Mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió
de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i es van aprovar una sèrie de mesures, tal com
s'especifica en la seva pròpia exposició de motius, tendents a protegir la salut i seguretat .
Entre les mesures aprovades pel citat Reial decret, en el seu article 7, es limita la llibertat de
circulació de les persones que només podran fer ús de les vies públiques per a la realització
d'un número molt limitat d'activitats.
L'estat d'alarma s'ha prorrogat en dues ocasions, sent que avui dia, romandrà vigent fins al
pròxim 27 d'abril de l'any en curs.
Vist l’informe de la TAG de Vies i Obres amb el vist i plau de la Directora tècnica de
infraestructures de data 14 d’abril de 2020, per part del Tinent de Batle de Serveis Generals i
Infraestructures, en ús de les facultats conferides pel Decret de Batlia de data 17 de juny de
2019 , proposa al Ple municipal que de conformitat a l’article 22.2 d) i concordants de la Llei
7/85 de 2 de abril, de Bases de Règim Local s’adoptin els següents:
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ACORDS
1.-Suspendre la taxa per Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica en les Vies
Públiques Municipals, durant la vigència de la mesures adoptades per la declaració de l'Estat
d'Alarma, fins que es donin les circumstàncies que justifiquin el cobrament pel restabliment de
la normal circulació que procedirà quan el Batle mitjançant decret així ho acordi, donant compte
al Ple de la Corporació en la primera sessió ordinària que se celebri per a la seva ratificació.
2.- Retornar la part proporcional anual de la taxa que els residents hagin abonat amb caràcter
anual, en la part afectada per la suspensió de la ordenança, mitjançant el sistema de
compensació al pròxim abonament.
3.- Publicar el present acord al Portal de la Transparència d'aquest Ajuntament [adreça
https://www.calvia.com] amb la finalitat de donar a conèixer de manera anticipada la informació
de a les persones interessades, i al BOIB.”
I perquè consti, i tingui els efectes que corresponguin -amb la reserva de l’article 206 del RD
2568/86, de 28 de novembre- sign aquest certificat d’ordre i amb el vist-i-plau del Batle, Sr.
Alfonso Rodríguez Badal.
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