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INFORME DE SECRETARIA
ASSUMPTE: esborrany Ordenança reguladora de les terrasses -modificació
S’emet el present informe, a petició del regidor delegat d’activitats en data 10 de març, i en
compliment de l’article 3.3 lletra d) -1º del Reial Decret 128/2018 de 16 de març, que determina
entre les matèries objecte d’informe previ per part del Secretari l’aprovació o modificació
d’ordenances i reglaments.
ESTUDI DE L’ESBORRANY
D’acord amb la comunicació del regidor delegat d’Activitats, la comissió d’estudi per la
modificació de l’ordenança de terrasses, creada per acord del Ple de 18 de febrer de 2020 ha
elaborat ja la proposta corresponent, lliurant-la a aquesta Secretaria.
El document recull, sobre l’ordenança vigent, modificacions que afecten als articles 2, 7, 11,16,
17,18 i 26, introduint-se un nou article, el 29 (Retirada de mobiliari sense autorització). Com a
conseqüència de la introducció d’aquest nou article, es fa una nova numeració dels articles
següents (actuals 29 al 41) i es modifica el còmput del total d’articles de l’ordenança en la
Disposició Final.
D’acord amb la justificació que consta a la proposta d’acord aprovada pel Ple en sessió de 18
de febrer, d’incoació de l’expedient, s’ha considerat la innecesarietat del tràmit de consulta
pública en Internet, atès que es tractava de modificar alguns apartats puntuals de la vigent
ordenança.
Pel que fa a l’esborrany, he procedit a revisar el text del mateix, i considero que les
modificacions introduïdes s’adeqüen a la legalitat vigent.
CONCLUSSIÓ
En conseqüència, no hi ha inconvenient legal en què s’aprovi inicialment pel Ple de
l’ajuntament la modificació de l’ordenança que ha elaborat la comissió d’estudi.
L’acord del Ple no requereix majoria absoluta.
Torredembarra, a la data de signatura electrònica.
El Secretari,
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