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Quart.-.Decretar la suspensió provisional i temporal de la prohibició als restaurants de
la instal·lació de terrasses regulada a l'article 79 i de la no autorització de terrasses en
l'Avinguda València i una part reformada de l'Avinguda Barcelona regulada a article 95
de l'ordenança municipal reguladora de les activitats i establiments de concurrència
pública de Molins de Rei, atenent a la situación d'alarma decretada pel RD 463/2020,
de 14 de març, i la precarietat econòmica de les activitats del sector d'hostaleria i
restauració.
Aquesta mesura provisional i temporal, entrarà en vigor en la data d'aprovació d'aquest
decret i estarà supeditada a la declaració de l'estat d'alarma, a la vigència de les
ordres de sanitat que regulen les restriccions provocades pel COVID19. Serà
necessari publicar al BOP i al web de l'Ajuntament aquesta suspensió transitòria ja que
suposa una modificació de l'ordenança.
En tot cas les llicències que es puguin donar en aquests supòsits hauran de respectar
a més de les ordres de sanitat el que estableixi ordenança municipal reguladora de les
activitats i establiments de concurrència pública de Molins de Rei en relació a la
concessió de llicències per instal·lar terrasses a la via pública, o terreny privat amb
incidència a la via pública.
Cinquè.-. Donar compte del present Decret en el primer Ple que es celebri, d'acord al
que estableix l'article 21.1.m de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
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Tercer.- Establir com a prioritat de l'Ajuntament la renovació de les llicències
municipals per posar taules i cadires a la via pública, afectades per l'Ordre
SND/399/2020, de 9 de maig, amb el mateix número de taules i cadires que tenien
concedit a la llicència de l'any 2019; a aquests efectes, els serveis tècnics municipals
analitzaran cada sol.licitud de renovació per veure la viabilitat d'incrementar la
superfície destinada a les terrasses per donar compliment a aquesta prioritat,
respectant la distància física de dos metres entre les taules i la disponibilitat suficient
de l'espai peatonal. Aquesta mesura serà provisional i temporal, supeditat a la vigència
de les ordres de sanitat que obliguen a mantenir una distància mínima entre les taules.
Les noves llicències i ampliacions de llicències s'estudiaran i concediran en funció de
la sol·licitud presentada, tenint en compte la necessitat de més espai d'acord a l'Ordre
SND/399/2020, de 9 de maig, però sempre de manera provisional i temporal.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Segon.- Aprovar el text refós de l'ordenança fiscal C-8 A-1 que consta com a l'annex I
a l’acord.

B

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal C-8 A-1 G-1 que
regula la Taxa per la utilitzacó o aprofitament especial dels béns de domini públic local,
en concret l'epígraf 1.2 Taules, cadires, tribunes, etc, col·locades a la via publica, de
conformitat al que disposa l'article 15.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, contemplant
una bonificació del 75% en totes les tarifes de dit epígraf atenent a la disminució de la
capacitat econòmica de les activitats d'hostaleria i restauració provocades per les
mesures adoptades com a conseqüència del COVID19.

A

Per decret d’alcaldia 821 de 24 de maig de 2020 ,ha estat acordat:

Vuitè.-. Trasl.ladar el present Decret als Negociats d'Intervenció, Tresoreria, Control
de Gestió, Empresa, Comerç, Mobilitat i publicar-ho a la web municipal.
Molins de Rei, 28 de maig de 2020
L'Alcalde
Xavi Paz Penche
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Setè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l'acord definitiu que, un cop
transcorregut el període d'exposició pública procedeixi adoptar, així com el text
modificat de les ordenances i la de nova imposició, així com el text refós aprovat,
condicionant-se la vigència de les modificació a dita publicació.

Data 29-5-2020

Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
l'acord adoptat restarà definitivament aprovat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Durant el període d'exposició pública de l'expedient, els qui tinguin un interès directe,
en els termes previstos a l'article 18 del Real decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març
que aprova el Text Refós de la llei reguladora de les hisendes Locals , podran
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

B

Sisè.- Exposar al públic en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal,
l'acord provisional del punt primer , així com el text complet de les Ordenances fiscals
modificades, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
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règim local i de l'article 53.1.m) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que
s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

