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Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU

APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L'ORDENANÇA
MUNICIPAL DE TENDALS I RÈTOLS (EXPEDIENT NÚMERO
3418/2018)

Localització de l'activitat

EL PLE DE L'AJUNTAMENT, REUNIT EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 27 DE JUNY DE
2018 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
301.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE
TENDALS I RÈTOLS (EXPEDIENT NÚMERO 3418/2018)
Identificació de l’expedient
Expedient número 3418/2018 relatiu a l’aprovació de l’Ordenança Municipal de Tendals i
Rètols.
Tràmit: Aprovació inicial de l’Ordenança Municipal de Tendals i Rètols (OMTR).
Fets
1. El Ple de l’Ajuntament de data 25-04-2018 va acordar l’inici del tràmit de participació
ciutadana previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de l’avantprojecte de
l’Ordenança Municipal de Tendals i Rètols de Salou.
2. La Unitat de Participació Ciutadana en data 29-05-2018 ha emès informe del resultat del
procés de participació ciutadana de l’OMTR indicant que s’ha publicat al tauler d’edictes
municipal des del dia 27-04-2018 fins el dia 28-05-2018, ambdós inclosos, no havent-se
presentat cap proposta al respecte.
3. En data 11-06-2018 els Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura –Unitat de Llicènciesha confeccionat el document definitiu d’Ordenança Municipal de Tendals i Rètols
(Document Aupac ALI12I0NG), que té per objecte la regulació en sòl privat d’elements
accessoris a les edificacions com són els tendals, els rètols i altres de similars.
Fonaments jurídics
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1. Article 71.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer , sobre la possibilitat
d’aprovar ordenances, per tal de complementar la normativa del POUM, sense contradirla ni alterar-la.
2. Article 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, sobre el
procediment d’aprovació de les Ordenances Locals.
3. Article 22.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que
atribueix la competència al Ple municipal, per l’aprovació del reglament orgànic i de les
ordenances.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori, Infraestructures i
Manteniment de la Ciutat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 18 vots a favor (8 de CiU, 3
del PSC, 4 de C’s, 2 d’ERC i 1 de Guanyem Salou) i 2 abstencions del PP, el següent:
1. Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal de Tendals i Rètols, elaborada pels Serveis
Tècnics Municipals d’Arquitectura en data juny de 2018.
2. Sotmetre el present acord, juntament amb l’ordenança municipal, al tràmit d’informació
pública pel termini de 30 dies, mitjançant la inserció d’edictes al BOPT, DOGC, Diari El
Punt, al tauler d’anuncis de la Corporació i a la web municipal, per tal que les persones
interessades puguin presentar al·legacions i suggeriments. L’esmentada documentació
podrà examinar-se, dins l’horari d’atenció al públic (de 9.00-h a 14.00-h), a la Casa
Consistorial (Servei Administratiu Territorial –SAT- Passeig 30 d’octubre, 4, 3ª-planta).
3. Tenir per aprovada definitivament l’Ordenança a tràmit en el supòsit que no es presentin
al·legacions, sense la necessitat d’un acord posterior, inserint-se a la pàgina web de
l’Ajuntament de Salou, el text definitiu de l’Ordenança, per al seu públic coneixement.
4. Traslladar el present acord als STM Arquitectura, per tal que procedeixin a publicar per
mitjans telemàtics el present acord i l’ordenança municipal.

Secretari General
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Enric Ollé Bidó
27-06-2018 13:34
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