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CERTIFICAT
BERNAT OSCA FUERTES, Secretari General del
M.I. Ajuntament de Xàbia (Alacant)
CERTIFIQUE: Que en la sessió extraordinària i
urgent PLN/2020/05 celebrada el dia 15 de maig de 2020, i a reserva dels termes
que resulten de l’aprovació definitiva de l’acta de la sessió, conforme preveu
l’article 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, el Ple de l’Ajuntament, prèvia ratificació de la seua inclusió en l’orde
del dia de la sessió, per unanimitat dels 21 membres que conformen el seu numero
legal, ha adoptat el següent ACORD:

Vista la situació d'Estat d'Alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de
14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19 que s'ha vingut prorrogant successivament.
Atesa la providencia de la Regidora delegada de Serveis, en el sentit de
modificar l'article 39 de l'Ordenança Reguladora dels Usos de les Vies i Espais
Públics, vista la conjuntura actual, en la qual es presenten unes circumstàncies
excepcionals que requereixen l'adopció d'una altra mena de mesures, i en previsió
de futures circumstàncies que pogueren ser similars.
Vist que la modificació de la citada ordenança es trobava prevista ja en
el Pla Normatiu de l'Ajuntament de Xàbia per a 2020 aprovat pel Ple en sessió
ordinària celebrada el 31 de gener de 2019.
Vist l'informe tècnic subscrit per l'Enginyer Industrial Municipal, Sr.
Mallol, en data 13 de maig de 2020, proposant la modificació de la redacció de la
Nota continguda en l'article 39.C de la referida ordenança, de manera que on diu:
“NOTA: En llocs especials, es podrà efectuar per part de l'Ajuntament un estudi
singular.”

diga:
“NOTA: En ubicacions amb particularitats urbanístiques especials, es podrà efectuar
per part de l'Ajuntament un estudi singular, destinat a avaluar l'ocupació de la via
pública de manera diferenciada i adequada a l'àmbit objecte d'estudi.
D'igual manera, davant situacions d'excepcionalitat, s'efectuaran estudis singulars per
part de l'Ajuntament, de manera que es permeten modificar els àmbits d'ocupació de
la via pública, sempre en condicions de seguretat per al conjunt d'usuaris d'aquella.
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“PUNT 5.6.- Proposició relativa a l’aprovació inicial de l'article 39.c) de la
“Ordenança Reguladora dels usos de les vies i espais publics ” (Exp 4598/2020)

Aquests estudis singulars seran realitzats per part d'una Comissió Interdepartamental
de l'Ajuntament.”

La legislació aplicable és la següent:
-

Els articles 4.1.a), 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

-

L'article 56 del Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret legislatiu
781/1986, de 18 d'abril.

Conforme al que es disposa en l'article 56 del Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, la modificació de les ordenances municipals
seguirà el procediment establit en l'article 49 de la Llei 7/1985, sent aquest el
següent:
-

Aprovació inicial pel Ple.
Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim
de trenta dies per a la presentació de reclamacions i
suggeriments.
Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats
dins del termini i aprovació definitiva pel Ple.
En el cas que no s'haguera presentat cap reclamació o
suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins
llavors provisional.

Atés l'informe jurídic subscrit per la T.A.G. Municipal i el Secretari
General en data 13 de maig de 2020, favorable a l'aprovació inicial de la
modificació de l'article 39.C de l'Ordenança Reguladora dels Usos de les Vies i
Espais Públics.

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'article 39.C de
l'Ordenança Reguladora dels Usos de les Vies i Espais Públics, sense perjudici de les
modificacions que es puguen portar posteriorment a cap segons el que es preveia
en el Pla Normatiu de l'Ajuntament de Xàbia per a 2020, de manera que on diu:
“NOTA: En llocs especials, es podrà efectuar per part de l'Ajuntament un estudi
singular.”

diga:
“NOTA: En ubicacions amb particularitats urbanístiques especials, es podrà efectuar
per part de l'Ajuntament un estudi singular, destinat a avaluar l'ocupació de la via
pública de manera diferenciada i adequada a l'àmbit objecte d'estudi.
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De conformitat amb la proposta de la Alcaldia, de data 14 de maig de
2020, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels 21 membres que conformen el seu
numero legal, ACORDA:

D'igual manera, davant situacions d'excepcionalitat, s'efectuaran estudis singulars per
part de l'Ajuntament, de manera que es permeten modificar els àmbits d'ocupació de
la via pública, sempre en condicions de seguretat per al conjunt d'usuaris d'aquella.
Aquests estudis singulars seran realitzats per part d'una Comissió Interdepartamental
de l'Ajuntament.”

Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència als interessats per un
termini mínim de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.
De no formular-se reclamacions o suggeriments en termini, s'entendrà
definitivament adoptat l'acord, fins llavors provisional.
Tercer.- Publicar el text íntegre de la referida Ordenança en el butlletí
Oficial de la Província, a l'efecte de la seua vigència, transcorregut el termini previst
en l'article 65.2, en relació amb el 70.2, tots dos de la Llei 7/85, de Bases de Règim
Local.
Quart.- Per al cas que es presentaren reclamacions o suggeriments en
termini, correspondrà la seua resolució al Ple, inserint-se el text íntegre de
l'Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor, en els termes
exposats en l'apartat anterior.”
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I perquè conste i tinga efectes, lliure el present
certificat, que s’estén en tres pàgines, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
Xàbia, data al marge. DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.

