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Dijous, 21 de juliol de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE d'aprovació definitiva de la modificació del text refós de l'Ordenança reguladora de l'ocupació de l'espai públic  
amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de les Franqueses del Vallès

Es fa públic que el Ple de la corporació, en sessió del dia 30 de juny de 2016, va adoptar els acords següents:

"Primer.- ESTIMAR l'al·legació interposada pel Grup Municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa en data 11 
de maig de 2016 amb Registre general d'entrada 2016-RC-3524, pels motius adduïts a la part expositiva del present  
acord i, en conseqüència, modificar el redactat del text refós de l'Ordenança reguladora de l'ocupació de l'espai públic 
amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de les Franqueses del Vallès en el sentit que on diu:

"Article 2. Definicions.

1. Durada de la llicència.

És el termini de vigència de l'autorització d'ocupació de la terrassa. Aquesta durada podrà anar des trimestre fins a un 
any. En casos excepcionals es podrà autoritzar per dies eventuals (vigílies de festius, festa major, etc.)."

Ha de dir:

"Article 2. Definicions.

1. Durada de la llicència.

És el termini de vigència de l'autorització d'ocupació de la terrassa. Aquesta durada podrà anar des d'un mes fins a un 
any. En casos excepcionals es podrà autoritzar per dies eventuals (vigílies de festius, festa major, etc.)."

Segon.- APROVAR definitivament la modificació del text refós de l'Ordenança reguladora de l'ocupació de l'espai públic 
amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de les Franqueses del Vallès.

Tercer.- ORDENAR la publicació dels presents acords i el text íntegre de la modificació del text refós de l'Ordenança en 
el Butlletí Oficial de la Província, en el butlletí informatiu local, al tauler web de l'Ajuntament i anunciar en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què se n'hagi publicat íntegrament el  
text.

Quart.-  NOTIFICAR  els  presents  acords  als  interessats  i  a  les  persones  que  han  comparegut  durant  el  tràmit 
d'informació pública i d'audiència."

A  continuació  es  transcriu  l'article  2  modificat  de  l'Ordenança  reguladora  de  l'espai  públic  amb  taules,  cadires  i 
instal·lacions anàlogues de les Franqueses del Vallès:

"Article 2. Definicions.

1. Durada de la llicència.

És el termini de vigència de l'autorització d'ocupació de la terrassa. Aquesta durada podrà anar des d'un mes fins a un 
any. En casos excepcionals es podrà autoritzar per dies eventuals (vigílies de festius, festa major, etc.).

Les autoritzacions s'atorguen per al termini que s'especifica en la llicència.

Les llicències caduquen perquè ha transcorregut el termini específic al qual estan sotmeses o perquè hi ha una renúncia 
expressa o tàcita a l'exercici de l'ocupació autoritzada. En cap cas, no es concediran autoritzacions de temps indefinit.

2. Temporada:

Temporada d'estiu.
Entenent com a tal el temps comprès entre l'1 de maig i 31 d'octubre.

Temporada d'hivern.
Entenent com a tal el temps comprès entre l'1 de novembre i 30 d'abril. C
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3. Terrassa:

S'entén per terrassa l'espai degudament senyalitzat, ubicat en un lloc obert i lliure d'edificació, en domini públic o en 
terreny  privat  d'ús  públic,  on  s'ubiquen  taules,  cadires,  paravents,  para-sols  i  d'altres  objectes,  com ara,  estufes, 
pissarres o similars, per a ús públic i annexos a un establiment d'hostaleria, de restauració o similar situat en planta 
baixa.

4. Mobiliari auxiliar: 

Són instal·lacions de caràcter auxiliar per al desenvolupament de l'activitat. S'entén per mobiliari auxiliar els paravents, 
els para-sols, les estufes, les pissarres i d'altres objectes."

Les Franqueses del Vallès, 11 de juliol de 2016
L'alcalde, Francesc Colomé Tenas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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