Expedient: 826/2019 MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE BON GOVERN, CIVISME I
CONVIVÈNCIA
Assumpte: Certificat de l’acord del Ple

JOSEP ROVIRA I SADURNÍ, secretari-interventor de l’Ajuntament de Taradell
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament en la sessió de 01/08/2019 sense perjudici del que en pugui
resultar en el moment d’aprovar l’acta i per unanimitat va adoptar l’acord següent:
7. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
CONVIVÈNCIA. EXP. 826/2019.

DE

BON

GOVERN,

CIVISME

I

Vist que aquest Ajuntament té aprovada l’Ordenança de bon govern, civisme i
convivència.
Que en els seus articles 71.3 i 125 s’estableix:
Art. 71.Ocupacions destinades a terrasses. Apartat 3.g)
L’horari màxim del funcionament de les terrasses a la via pública es: de dilluns a dijous
laborables a les 23:00 H; de divendres a diumenges i vigílies de festius, les 24:00 h.
Article 125.- Terrasses i Recintes Oberts.
Si es tracta de recintes oberts i/o terrasses, tant les situades a la via pública o terrenys
públics com en terrenys privats, l’horari màxim de funcionament és: de dilluns a dijous
laborables a les 23:00 H; de divendres a diumenges i vigílies de festius, les 24:00 h.
Que s’ha evidenciat que els referits horaris són molt restrictius en temporada d’estiu,
en comparació als horaris vigents per a les terrasses de bars i restaurants en la resta
de municipis del país. Per altra part, s’entén que amb aquests horaris no ajuda al
foment del turisme a la població ni al sosteniment del petit comerç situats dintre dels
nuclis urbans.
Per tant doncs de fomentar el turisme i ajudar el petit comerç, es creu convenient
ampliar els horaris de les terrasses tot i que més reduïts que els màxims que estableix
la normativa d’aplicació, en especial el Decret 112/2010, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Que s’ha publicat l’edicte de consulta prèvia establert a l’article 133 de la Llei 39/2015,
sense que s’hagi presentat cap suggeriment o proposta.
Vist l’informe del secretari-interventor.

Vist que aquests proposta d’acord ha estat informada favorablement per la Comissió
Informativa General en sessió del dia 29 de juliol de 2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.-Aprovar la Modificació de l’Ordenança municipal de bon govern, civisme i
convivència, en els articles i apartats que es relacionen i que quedaran redactats de
la forma següent:
Article 71 Ocupacions destinades a terrasses. Apartat.3.g).
L’horari màxim d’obertura de les terrasses a la via pública és l’establert a l’article 125
d’aquesta ordenança.
Article 125.- Terrasses i Recintes Oberts.
1-S i es tracta de recintes oberts i/o terrasses, tant les situades en terrenys qualificats
com a vials en el POUM o terrenys públics com en terrenys privats, l’horari màxim
d’obertura és: de diumenge a dijous laborables a les 23:00 h; de divendres a dissabtes
i vigílies de festius, les 24:00 h.
2-No obstant, des del 15 de juny al 15 de setembre l’horari serà el següent:
a)Recintes oberts i/o terrasses situades en terrenys qualificats com a vials en el POUM
o terrenys públics , l’horari màxim d’obertura és: de diumenge a dijous a les 24:00 h;
de divendres i dissabtes i vigílies de festius, les 01:00 h. del dia següent.
b) Recintes oberts i/o terrasses situades en terrenys privats, l’horari màxim d’obertura
és: de diumenges a dijous fins, a les 01:00 h del dia següent; de divendres i dissabtes
i vigílies de festius, fins a les 02:00 h. del dia següent.
Segon.- Sotmetre l’expedient instruït a informació pública durant un termini de trenta
dies mitjançant edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat, al diari “El Punt Avui”, al tauler d'edictes de la Corporació i a la web de
l’Ajuntament www.taradell.cat, al mateix temps que es publica íntegrament el text
íntegre de les modificacions a la mateixa seu electrònica, als efectes de presentació
de suggeriments i/o al·legacions.
Tercer.- Cas que no hi hagi al·legacions, la modificació esdevindrà aprovada
definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord plenari.
Quart.- Un cop aprovat definitivament, publicar el text íntegre de les modificacions al
Butlletí Oficial de la Província, al web municipal, i, fer-ne una referència al Diari Oficial
de la Generalitat i al butlletí municipal, indicant la referència del BOP on es publiqui el
text íntegre.
Cinquè.- Trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en
el termini de 15 dies, l’acord d’aprovació definitiva i una còpia íntegra i fefaent d’aquest,

d’acord amb el que estableix l'article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.” L’expedient pot
consultar-se a la secretaria de l’ajuntament.
I, perquè consti, lliuro aquest certificat amb el vistiplau del l’alcaldessa.
Taradell, 5 d'agost de 2019.
M. Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell
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