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ANUNCIOS OFICIALES
Ajuntament de Canovelles

Ajuntament de Barcelona

Anunci

Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana

de l’Ajuntament de Canovelles sobre aprovació definitiva d’un reglament.

Anunci
Exp. núm. 19PL16679

Aprovat inicialment per acord del Ple de
l’Ajuntament de Canovelles, adoptat en
sessió celebrada el dia 28 de novembre
de 2019, el Reglament regulador de les
gravacions de les sessions plenàries i
de les actes de les sessions plenàries en
suport electrònic, i havent estat sotmès a
informació pública pel termini de trenta
dies hàbils, comptats de l’11 de desembre
de 2019 al 27 de gener de 2020 ambdós inclosos, mitjançant la publicació de
l’anunci corresponent al tauler d’edictes
municipal, al portal de transparència, al
tauler d’anuncis de la seu electrònica el
dia 10 de desembre de 2019, al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona del
dia 10 de desembre de 2019, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya del
dia 10 de desembre de 2019, i al Diari el
Periódico el dia 6 de desembre de 2019,
sense haver-se presentat cap al·legació,
reclamació o suggeriment, es fa públic
que l’esmentat Reglament ha esdevingut aprovat definitivament en data 28 de
gener de 2020.
El text íntegre del Reglament regulador de
les gravacions de les sessions plenàries
i de les actes de les sessions plenàries
en suport electrònic, ha estat publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona del dia 29 de gener de 2020.
Contra aquesta resolució, que posa fi a
la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant
la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la seva publicació.
L’alcalde.
Canovelles, document signat
electrònicament al marge

La Comissió de Govern, en sessió celebrada el 30 de gener de 2020, ha adoptat el
següent acord:
“Aprovar inicialment, de conformitat amb
l’article 68.1.a) de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla especial urbanístic
d’ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris
i altres activitats als entorns del carrer
Girona, d’acord amb les determinacions
de l’informe de la Direcció de Serveis
de Planejament i la Direcció d’Actuació
Urbanística que consta a l’expedient i a
efectes de motivació s’incorpora a aquest
acord; EXPOSAR-LO al públic pel termini de dos mesos; PRORROGAR l’acord
de suspensió acordat per la Comissió de
Govern en sessió de 31 de gener de 2019
(BOPB d’1 de febrer de 2019), de conformitat amb l’article 73.2 del Text Refós de
la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost (en endavant TRLU), pel que fa a l’atorgament de
llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts per
la legislació sectorial, per a la instal·lació
o l’ampliació de les activitats regulades
en els epígrafs següents de l’Ordenança
municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública (OMAECP)
i l’Ordenança d’establiments alimentaris:
2.2. Activitats musicals; 2.3. Activitats de
restauració; 2.4. Activitats de jocs i atraccions, excepte ludoteques (epígraf 2.4.5);
2.6. Activitats audiovisuals; EC 3.2. Comerç
alimentari amb degustació; PRORROGAR,
també, la suspensió de l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les comunicacions prèvies destinades a la instal·lació
d’aquestes activitats.

Suspendre en l’àmbit del present pla
l’atorgament de llicències i/o comunicats i
altres autoritzacions municipals connexes
establerts per la legislació sectorial, per
a la instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en els epígrafs següents
de l’OMAECP, l’Ordenança d’establiments
alimentaris i de l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de
l’administració ambiental de Barcelona
(OMAIIAA): 2.1.2.4 Centres de gimnàstica, aeròbic o similars; EC 2 Establiments
alimentaris en règim d’autoservei; EC
3.1.1 Botigues de conveniència; EC 3.1.2
Establiments comercials que disposin
de màquines expenedores d’aliments; V
Exposició, venda, lloguer i reparació de
vehicles; ST Establiments destinats a la
prestació i comercialització de serveis
turístics; P1.2. “meubles”; SUSPENDRE,
també, l’atorgament de llicències d’obres
i l’admissió de les comunicacions prèvies
destinades a la instal·lació d’aquestes activitats.
Excloure de la suspensió les sol·licituds
d’atorgament de llicències o comunicacions
prèvies presentades abans de l’executivitat
dels respectius acords de suspensió, i
les sol·licituds d’atorgament de llicències
o comunicació prèvia a l’exercici de les
activitats sotmeses al règim de comunicació amb certificació d’Entitat Ambiental
de Control (EAC), si la sol·licitud de certificació s’ha realitzat abans de la data
d’executivitat dels respectius acords de
suspensió; EXCLOURE, així mateix, de la
suspensió, les sol·licituds d’atorgament de
llicències o comunicació prèvia a l’exercici
de les activitats presentades amb posterioritat a la data d’executivitat dels respectius
acords de suspensió respecte d’activitats
prèviament autoritzades o excloses de la
suspensió, no obstant això, la suspensió
afectarà les ampliacions d’activitat i les
obres de reforma que suposin un augment
d’aforament.
Determinar que els àmbits de suspensió
són els delimitats i grafiats en el plànol de

suspensió que figura a l’expedient, elaborat
de conformitat amb el punt 3 de l’esmentat
article 73 del TRLU; DETERMINAR, també,
a l’empara de l’article 74.1 del TRLU, que
el termini de la suspensió serà, com a
màxim, de dos anys a comptar des de
les respectives publicacions al BOPB de
l’acord de suspensió potestativa prèvia i
del present acord; PRECISAR, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament
de la Llei d’Urbanisme que es podran
tramitar instruments o atorgar llicències
fonamentades en el règim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions del
nou planejament que s’aprova inicialment;
SOTMETRE’L al Consell Municipal per a
la seva aprovació definitiva; PUBLICAR el
present acord en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.”

pertinents.
Finalment, us informem que per a presentar al·legacions electrònicament i disposar dels horaris dels diferents registres de
l’Ajuntament de Barcelona podeu adreçarvos a:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic
Contra l’acord de suspensió, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos,
des de l’endemà de la publicació al
BOPB (Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona).

Barcelona, 30 de gener de 2020
El Secretari General,
Jordi Cases i Pallarès

D’acord amb l’article 23 del Reglament de
la Llei d’Urbanisme i amb l’article 70 ter de
la Llei Reguladora de les Bases del Règim
Local, la documentació de l’expedient
administratiu de referència restarà exposada al públic pel termini de dos mesos,
a través de:

93 484 82 10

Electrònicament
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/
[introduint el número d’expedient que figura
a aquesta publicació al camp “Cerca de
planejament”]

La manera más
rápida de hacer
oficiales sus anuncios

Presencialment
Al
Departament
d’Informació
i
Documentació de la Gerència d’Ecologia
Urbana (Av. Diagonal, núm. 230, planta
segona, de dilluns a divendres laborables
de 10 a 13 hores)
Dins el termini esmentat, que començarà
a comptar a partir de l’última de les dues
publicacions obligatòries (al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i a un dels diaris de més divulgació), podeu examinar-lo i
presentar les al·legacions que considereu

llame al

Para su empresa,
a partir de ahora,
poner un Anuncio Oficial
será tan rápido como
marcar este número
de teléfono
También puede dirigirse a su agencia de publicidad

