Decret núm. 119/16
ANNA MAGEM i MARSÓ, Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Balenyà
Vista la sol·licitud efectuada per la senyora MARIA DEL CARMEN GUALDA SEGURA,
..., per a l’obtenció de llicència d’ocupació de la via pública amb taules i cadires al C/ Sol,
14 (zona de càrrega i descàrrega situada al davant del local comercial).
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals i pel Cap del serveis de
vigilància, en funcions, de dates 25 i 28 d’abril de 2015 respectivament.
Atès que l’ocupació d’aquest espai requereix l’atorgament previ de llicència per part de
l'Ajuntament, d’acord amb el que determina l’article 57 del Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals.

HE RESOLT:
PRIMER.- Concedir llicència temporal d’ocupació de la via pública a la senyora MARIA
DEL CARMEN GUALDA SEGURA, en la zona de càrrega i descàrrega situada al
davant del local comercial objecte de petició. La superfície a ocupar és de 12 m2
durant els dies compresos entre l’1 de maig i el 31 d’agost de 2016.
SEGON.- Condicionar la llicència concedida en el punt primer al compliment de les
indicacions establertes en la resolució de l’Alcaldia del dia 13 de març de 2015, i que són
les següents:


Es podrà autoritzar l’ocupació segons els següents paràmetres:
o

En el cas d’ocupació de la via pública hauran de quedar disponibles, com a
mínim, 3 metres de via pública utilitzables per a la circulació de vehicles,
sense sobrepassar el límit de les places d’aparcament.

o

En el cas d’ocupació de la vorera haurà de quedar disponibles, com a mínim,
1,50m de vorera utilitzables per a la circulació de vianants, i els metres
necessaris per a la circulació de vehicles privats cap als seus garatges si és el
cas.

o

En el cas d’ocupació d’una plaça hauran de quedar disponibles, com a mínim,
1,50 m.de utilitzables per a la circulació de vianants i els metres necessaris
per a la circulació de vehicles privats cap als seus garatges, si és el cas. Si
l’ocupació s’autoritza a la plaça Bosch i Jover, haurà de quedar lliure la vorera
que volta la plaça.

Caldrà tenir en compte:



Per a l’ocupació de la via pública, caldrà delimitar la part de via pública
susceptible d’ocupació amb torratxes i/o tanques de fusta, de manera que des de
l’espai ocupat per les taules i cadires no sigui possible l’accés a la via pública i
només es pugui entrar i sortir del recinte ocupat, per la banda de la vorera.



Per a l’ocupació de la vorera, caldrà delimitar la part de la vorera susceptible
d’ocupació amb torratxes i/o tanques de fusta, de manera que des de l’espai
ocupat per les taules i cadires només sigui possible l’accés a la vorera per una
petita obertura de 2m d’amplada.



Per a l’ocupació d’una plaça, caldrà delimitar la part de plaça susceptible
d’ocupació amb torratxes i/o tanques de fusta, de manera que l’espai ocupat
quedi limitat i, per tant, s’eviti l’ampliació esporàdica de l’espai autoritzat.



En el cas d’utilització de torratxes, segons el tres punts anteriors, aquestes
contindran plantes, matolls o flors naturals.



Caldrà senyalitzar amb un element reflectant la part posterior de les tanques i/o
torratxes, de manera que aquests elements siguin visibles de nit.



Davant la col·locació de para-sols, només seran permesos els para-sols de color
cru o beix, i aquests hauran de ser suficientment estables i segurs.



Si l’ocupació s’autoritza a la plaça Bosch i Jover o a la Plaça Josep Espona, les
taules i cadires hauran de ser d’alumini o de color metal·litzat.



La neteja de l’espai ocupat és a compte de l’autoritzat i caldrà mantenir-lo en
perfectes condicions d’ornat i salubritat.

TERCER.- No podrà efectuar-se l’ocupació de la via pública amb els elements
assenyalats fora del període i espai autoritzat.
QUART.- Per tal de respectar el període de descans dels veïns, les taules a
l’exterior només podran ser ocupades:
-

De l’1 de març fins al 21 de juny, de diumenge a divendres fins a les 10 de la
nit, i els dissabtes i vigílies de festius fins a les 12 de la nit.
Del 21 de juny fins al 30 de setembre, de diumenge a divendres fins a les 12
de la nit, i els dissabtes i vigílies de festius fins a 2/4 de 2 de la matinada.
De l’1 al 31 d’octubre, de diumenge a divendres fins a les 10 de la nit, i els
dissabtes i vigílies de festius fins a les 12 de la nit.

CINQUÈ.- Aprovar la liquidació corresponent per ocupació de la via pública, d’acord amb
el que preveu l'Ordenança número 23 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, d’import 115’20 euros.
SISÈ.- Notificar aquesta resolució a la interessada.

Balenyà, 2 de maig de 2016
L’alcaldessa,
Anna Magem i Marsó,

El secretari,
Jordi Tena i Galindo,

