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CERTIFICAT

Expedient núm.: 2832/2021

Òrgan col·legiat:

PLN/2021/7

El Ple

Josep Berdagué Pujol, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament de Canovelles en la sessió ordinària celebrada el dia 25 de
novembre de 2021 adoptà per 17 vots a favor, dotze del grup municipal Socialista, dos
del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, dos del grup
municipal En Comú Podem, i un del grup municipal Ciutadans Canovelles; cap vot en
contra; i cap abstenció, l’acord següent:

Relació de fets
1. La memòria de l’alcaldia de data 26 d’octubre de 2021 va posar de manifest la
voluntat de l’ajuntament de modificar els apartats 1 i 2 de l’article 12 de la vigent
ordenança de municipal de l’ús de la via pública amb instal·lació de terrasses i
vetlladors aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió del dia 27 de setembre de 2010
consistent en l’ampliació dels horaris de tancament de les terrasses, principalment en
la temporada d’hivern, per tal d’incentivar l’activitat econòmica d’aquests tipus
d’establiments i al mateix temps que sigui compatible amb el descans dels veïns.
2. Per decret d’alcaldia núm. 2021-1302, de data 26 d‘octubre es va resoldre en primer
lloc, obrir consulta pública amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació de
l’ordenança municipal de l’ús de la via pública amb instal·lació de terrasses i vetlladors
i en segon lloc, constituir la Comissió d’Estudi encarregada de la redacció de
l’avantprojecte de l’ordenança referenciada formada pels membres següents:
-

Emiliano Cordero Soria, alcalde de l’Ajuntament de Canovelles com a president
de la Comissió d’Estudi.
Francesc Sánchez López, delegat de l’Àrea de territori i serveis a la Ciutadania.
Miquel Sallés Puig, coordinador de planificació estratègica.
Xavier Serarols Campmany, arquitecte municipal.
Lluís Arañó Güell, enginyer tècnic municipal.
Eva Elhombre, tècnica de promoció econòmica.
Josep Berdagué Pujol, secretari municipal.
Mercè Grau Grau, TAG de secretaria, que actuarà com a secretària de la
Comissió d’Estudi.
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“Assumpte: Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de l’ús de la
via pública amb la instal·lació de terrasses i vetlladors.

3. L’esmentada memòria ha estat sotmesa a consulta pública pel termini de 10 dies
hàbils, comptats del 26 d’octubre al 10 de novembre de 2021, ambdós inclosos,
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al portal de transparència i al tauler
d’anuncis de la seu electrònica i durant l’expressat termini no es va presentar cap
suggeriment i/o opinió al respecte. Així mateix, es va publicar al Portal web de
l’Ajuntament el text de l’avantprojecte de modificació de l’ordenança en compliment del
que determina l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
4. La Comissió d’Estudi encarregada de la redacció de l’avantprojecte de modificació
de l’ordenança es va reunir en data 11 de novembre de 2021 per a l’estudi i revisió de
la proposta de modificació.
5. En data 11 de novembre de 2021 l’enginyer municipal ha informat favorablement la
proposta de modificació d’ordenança que consta incorporada a l’expedient.
6. Vist l’informe jurídic de data 15 de novembre de 2021.
Fonaments de dret

2. L’article 10.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, transparència, accés a la
informació pública i bon govern estableix que cal procedir a publicar en el portal de
transparència les decisions i actuacions de rellevància jurídica, entre les quals inclou a
la lletra c) Els procediments normatius en curs d’elaboració, amb la indicació de l’estat
de tramitació en què es troben.
És pels motius anteriorment esmentats que la Comissió Informativa emet dictamen
favorable sobre els antecedents exposats i, en aquest sentit, proposa al Ple de
l'Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 12 apartats 1 i 2 de l’ordenança
municipal de l’ús de la via pública amb la instal·lació de terrasses i vetlladors, amb el
redactat següent:
Art. 12. Horari de la terrassa.
1. Per la temporada d'estiu, entesa aquesta del 15 d'abril al 15 d'octubre, l'horari
màxim serà de diumenge a dijous de 8:00 a 23:30 hores, i divendres, dissabtes i
vigílies de festius de 8:00 a 1 hores de la matinada.
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1. L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local
reglament i l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals indiquen el procediment
següent per tramitar la proposta d’ordenança:
- Aprovació inicial pel Ple de la Corporació.
- Informació pública amb audiència als interessats pel termini mínim de 30 dies
per la presentació de reclamacions i suggeriments; l’esmentada informació
pública es durà a terme mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP, al
DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis
de la Corporació.
- Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentades dins del termini.

2. Per la temporada d'hivern, entesa aquesta de l'1 de gener al 14 d'abril i del 16
d'octubre al 31 de desembre, l'horari màxim serà de diumenge a dijous de 8:00 a 23:00
hores, i divendres, dissabtes i vigílies de festius de 8:00 a 24:00 hores.
Segon. Sotmetre l’acord d’aprovació, juntament amb l’avantprojecte de modificació de
l’ordenança municipal de l’ús de la via pública amb la instal·lació de terrasses i
vetlladors a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat
en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la
Corporació i al Portal de transparència, perquè es pugui examinar l'expedient i
formular les reclamacions i els suggeriments que s’estimin pertinents.
Tercer. Atorgar a l’associació comerç actiu de Canovelles i al Gremi d’hostaleria del
Vallès Oriental com a interessats en el procediment un termini d’audiència de 30 dies a
comptar des de l’endemà de la notificació del present acord, per tal que puguin
presentar les al·legacions que estimin oportunes.
Quart. Disposar que si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant
l'esmentat termini, la modificació de l’ordenança municipal de l’ús de la via pública amb
la instal·lació de terrasses i vetlladors es considerarà aprovada definitivament sense
necessitat d'acord exprés del Ple.
Cinquè. Notificar el present acord a l’associació comerç actiu de Canovelles i al Gremi
d’hostaleria del Vallès Oriental."
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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