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Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU

CERTIFICAT_APROVACIÓ DEFINITIVA, SI
ESCAU, DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE
TENDALS
I
RÈTOLS
(JUNY
2018)
(EXPEDIENT NÚMERO 3418/2018)

Localització de l'activitat

Enric Ollé Bidó, secretari general de l’Ajuntament de Salou, Tarragonès,
CERTIFICO:
QUE EL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SALOU, EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 31
D'OCTUBRE DE 2018, VA ADOPTAR, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
401.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE
TENDALS I RÈTOLS -JUNY 2018- (EXPEDIENT NÚMERO 3418/2018)
Identificació de l’expedient
Expedient administratiu número 3418/2018, relatiu a l’aprovació de l’Ordenança municipal de
tendals i rètols -juny 2018-.
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. El Ple de l’Ajuntament de data 27-06-2018 va acordar aprovar inicialment l’Ordenança
Municipal de Tendals i Rètols, elaborada pels Serveis Tècnics Municipal d’Arquitectura en
data juny de 2018.
2. Aquesta aprovació inicial juntament amb el text íntegre de l’Ordenança Municipal de
Tendals i Rètols ha estat exposada a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant
edicte publicat al BOPT núm. 145 de data 26-07-18, al DOGC núm. 7670 de data 24-0718, al Diari El Punt Avui de data 21-07-18, a la seu electrònica i a la web municipal.
3. Durant el tràmit d’informació pública el Sr. Marçal Curto Hoyos en representació del grup
municipal Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en data 19-07-2018, registre
d’entrada núm. 9336 presenta la següent al.legació:
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-Art. 16.3) Esborrar: “quan es situïn en planta coberta”. Afegir: “en els establiments
hotelers es prohibirà la instal·lació en la coberta de rètols de grans dimensió”
4. En data 26-09-2018 els Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura –Unitat de Llicèncieshan emès informe respecte el contingut de l’al·legació presentada que diu el següent:
“A l’escrit d’al·legacions del grup d’ERC es demana que els rètols de grans dimensions
que se situen a la coberta dels establiments hotelers es prohibeixin.
Els hotels, en la pràctica majoria, instal·len rètols a la coberta com element
d’identificació, sent aquests els que es demanen prohibir.
Tècnicament, atès l’arrelament d’aquesta pràctica, i si els rètols projectats s’executen
amb materials que per la seva qualitat no malmeten l’ornat, es proposa mantenir el
redactat de l’Ordenança. No obstant l’anterior, s’estarà al que acordi la Corporació i si
entén que cal prohibir els rètols de grans dimensions a les cobertes dels hotels,
aleshores aquests STM modificarem el redactat de l’Ordenança.
No obstant l’anterior, s’ha comentat el tema amb el Regidor d’ERC i ens exposa que
la petició té per objecte el control d’aquests rètols ja que la seva il·luminació pot
incidir en el medi ambient, sent un focus de contaminació lumínica.
Si l’objecte de la prohibició proposada es degut a la contaminació lumínica, potser el
que caldria és debatre els objectius municipals en aquest camp i redactar una
normativa específica que ho reguli.”
5. Informe jurídic emès en data 10-10-2018 per la Cap de Secció de Planejament i Gestió
dels Serveis Administratius Territorials que en el seu apartat de conclusions diu el
següent:
“Les al·legacions presentades no contenen cap tipus de motivació o fonament
que permeti valorar jurídicament la seva pertinença. No obstant l’anterior i segons es
fa constar a l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, en conversa mantinguda amb
el Regidor d’ERC, es posa de manifest que la proposta presentada durant el termini
d’informació pública, té per objecte evitar la contaminació lumínica, de manera que
es proposa que aquesta al·legació sigui desestimada no només per manca de
fonamentació, ja que la mateixa només s’ha manifestat verbalment davant un Tècnic
municipal i sense cap constància fefaent, sinó també perquè el control de
contaminació lumínica no és objecte d’aquesta ordenació, havent de portar-se a
terme mitjançant l’aplicació directa de la pròpia normativa sectorial.
No obstant l’anterior, si es vol aprovar una normativa al respecte, s’haurà de
redactar una ordenança o instrument independent al que ara s’aprova.”
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Fonaments de dret
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, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, sobre el procediment d’aprovació i entrada en vigor de les Ordenances Municipals.
3. Article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Local, estableix que “Els ens locals han de trametre a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies,
l’acord d’aprovació definitiva de l’Ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta”.
4. 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.
Acord
Vist el dictamen de la Comissió informativa de Gestió del Territori, Infraestructures i
Manteniment de la Ciutat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Desestimar l’al·legació presentada pel grup municipal ERC en base a l’informe dels
Serveis Tècnics Municipals –Unitat de Llicències- de data 26-09-2018 abans transcrit i a
l’informe jurídic emès per la Cap de Secció de Planejament i Gestió del S.A.T en data 1010-2018.
2. Aprovar definitivament l’Ordenança Municipal de Tendals i Rètols, elaborada pels Serveis
Tècnics Municipals d’Arquitectura en data juny de 2018.
3. Procedir a la publicació al BOP del corresponent edicte d’aprovació definitiva.
4. Trametre a l’Administració de l’Estat, Subdelegació del Govern a Tarragona, i de la
Generalitat de Catalunya, Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona,
en el termini de quinze dies, certificació de l’acord d’aprovació definitiva de l’esmentada
Ordenança i còpia íntegra i fefaent d’aquesta.
5. Traslladar el present acord als STM Arquitectura pel seu coneixement, i procedir a la
publicació a la web municipal del present acord i l’ordenança municipal.
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Peu de recurs
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
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 de la seva publicació.
I PER TAL QUE CONSTI I PRODUEIXI ELS EFECTES OPORTUNS LLIURO EL PRESENT
CERTIFICAT D’ORDRE I AMB EL VISTIPLAU DEL SENYOR ALCALDE.
Vist i plau,
F_FIRMA_5

F_FIRMA_3

Alcalde Accidental.
Primer Tinent d'
Alcalde
Marc Montagut
Prats
(Decret núm
5469/2015 de
21/12/2015)
05-11-2018 12:02

Secretari General
Enric Ollé Bidó
31-10-2018 14:48
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