Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

M0000104-22

Nº.Ref.
AP26182337

Unitat Orgànica
242 Unitat de Llicències d'Activitats

Ponència
026 TERRITORI I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC

Títol / identificació de l'expedient
Relatiu a l'aprovació del model de vetllador de les activitats de restauració del municipi segons el
previst a la Disposició Addicional de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús del domini públic
Número d'expedient V-19/2018
Relació de fets i fonaments jurídics
Vist que a la disposició addicional de l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Ús del Domini Públic,
s'estableix que l’Ajuntament es reserva la facultat d’establir la tipologia i els models de taules, cadires,
para-sols, etc., be sigui globalment per a tota la població o per a zones especifiques.
Vistes les conclusions de la comissió d'estudi encarregada de redactar el text per a l'elaboració de
l'ordenança reguladora de taules, vetlladors i terrasses, de data 29 de maig de 2018, on es conclou la
necessitat de procedir a establir la tipologia dels vetlladors al municipi.
Vist l'informe tècnic de data 30 de juliol de 2018, on proposa l'aprovació de la tipologia de vetllador al
municipi:
Vist que per decret AP26182012 de data 23 d'octubre de 2018 es resol iniciar el procediment per a
l'establiment de la tipologia de vetllador al municipi atorgant un tràmit d'audiència a l'Associació de
Comerç i Serveis de Sant Boi de Llobregat i al Gremi de Hostaleria de Sant Boi i Comarca.
Atès que durant el termini d'audiència no s'han presentat al·legacions;
Vist el document annex on es recull el model de vetllador de les activitats de restauració del municipi
segons el previst a la Disposició Addicional de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús del domini
públic.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 28/11/2018 ;
D'acord amb les facultats i les competències conferides legalment al/a la regidor/a de Llicències
d'obertura d'activitats i via pública , Elena Amat i Serrano pel/s decret/s número AALB150032 de data
25/06/2015 publicat/s al BOP 14/07/2015 , sobre delegació de competències a aquest ponent per part
de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

Acord
Primer.- Aprovar el model de vetllador de les activitats de restauració del municipi que s'acompanya a
la present resolució segons el previst a la Disposició Addicional de l'Ordenança municipal reguladora
de l'ús del domini públic.
Segon.- Notificar la present resolució a l'Associació de Comerç i Serveis de Sant Boi de Llobregat i al
Gremi d'Hostaleria de Sant Boi i Comarca.
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Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Llobregat, 29 de novembre de 2018
Dono fe
Regidora de Llicències d'obertura d'activitats i via
pública
Elena Amat i Serrano

Secretari General Accidental
Ramón López Heredia
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