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ASSUMPTE
Modificació puntual d’una ordenança.

Identificació de l’Expedient

Expedient número 2021/00010867T (ACTIVITATS/NSM/rtb) relatiu a modificació puntual de 
l'ordenança reguladora de les autoritzacions d'ocupació de via pública amb terrasses i vetlladors. 

Fets

1.- L’Ajuntament de Blanes en data 30.11.2017 va aprovar definitivament el projecte de l'Ordenança 
reguladora de les autoritzacions d’ocupació de via pública amb terrasses i vetlladors, que es va 
publicar al BOPG núm. 239 de 18.12.2017.

2.- Es d’interès de l’Ajuntament procedir a modificar la disposició transitòria primera de dita ordenança 
a la vista de la incidència de COVID19 sobre el sector de la restauració  que aconsellen flexibilitzar el 
període d’adaptació de les instal·lacions a l’ordenança aprovada al seu dia  ampliant el període 
transitori d’adaptació de les terrasses a dita ordenança.

3.- El 04/11/2021, el coordinador de territori.lletrat ha informat favorablement sobre l’adopció 
d’aquesta resolució, segons informe que consta a l’expedient.

Fonaments de Dret

1.-Son aplicables els articles 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques i  62 a 66 del ROAS.

2.- De conformitat amb l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  l’Alcalde es l’òrgan competent per la present 
resolució.

Per tant,

Decreto

Primer.- Iniciar Consulta Pública prèvia sobre la Modificació puntual de l'ordenança reguladora de les 
autoritzacions d’ocupació de via pública amb terrasses i vetlladors  que es formalitzarà mitjançant 
publicació al web de l’Ajuntament, “Portal de Transparència”, d’un document resum/memòria de la 
futura modificació puntual de l’ordenança a efectes de possibilitar que la ciutadania puguin expressar 
la seva opinió durant un termini de quinze dies.

Segon.- Constituir la comissió d’estudi encarregada de redactar el text de la modificació puntual de 
l’ordenança, que restarà composada per un membre de cada grup polític, més un tècnic i un 
administratiu de l’àrea d’activitats, essent la presidenta de la comissió la tercera tinent d’Alcalde.

Així ho disposa i signa l’alcalde, en el dia d’avui, de la qual cosa jo, com a secretari, dono fe i prenc 
raó d’acord amb l’article 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
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