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RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D´ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO 002734
DE 2017
ASSUMPTE: AMPLIACIÓ HORARI DE TANCAMENT DURANT LES FESTES DE NADAL
2017 DELS
ESTABLIMENTS
DE
L'OFERTA TURÍSTICA
COMPLEMETÀRIA,
ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES
En sessió ordinària del Ple de la Corporació de dia 13 de desembre de 2012 va quedar
aprovada definitivament l’Ordenança reguladora dels horaris d’obertura i tancament dels
establiments de l’oferta turística complementària, espectacles públics i activitats recreatives del
municipi, la qual fou publicada íntegrament en el BOIB núm. 189, de 18 de desembre de 2012,
entrant en vigor a l’endemà de la seva publicació.
L’article 5 de l’Ordenança preveu que, sense perjudici de l’establert a l’article 3, l’Alcalde podrà
autoritzar de forma expressa i concreta, horaris especials d’aplicació durant els períodes de
celebració de festes populars, Nadal i Setmana Santa, amb les limitacions i durant el concret
període que es determini en la resolució administrativa corresponent.
Atès que és sabut que especialment les nits de Nadal (del 24 al 25 de desembre) i de Cap
d'any (nit del 31 de desembre a l'1 de gener) una gran quantitat de gent surt a celebrar la
festivitat al carrer i acudeix a gaudir del lleure que ofereixen els diferents locals d'oci fins ben
entrada la matinada. En aquest sentit, per tal d’evitar esvalots i aldarulls a la via pública resulta
recomanable fer ús de la previsió del transcrit a l’article 5 de l’ordenança.
Vists els horaris aprovats en l’article 3 de l’ordenança per a les diferents zones del municipi.
Ates les consideracions efectuades tot l'exposat, així com l'establert en l'Ordenança reguladora
dels horaris d'establiments de l'oferta turística complementària, espectacles públics i activitats
recreatives del municipi, el tècnic que subscriu no troba inconvenient en que es realitzi la
següent proposta de resolució.
Vist l'informe emès per part de l'enginyer industrial municipal, de data 18.12.2017.
Per tot l'exposat,
RESOLC:
Primer.- Ampliar en dues hores l’horari de tancament dels establiments i les terrasses
establerts a l'ordenança municipal reguladora dels horaris d’establiments de l’oferta turística
complementària, espectacles públics i activitats recreatives del municipi de Ciutadella de
Menorca, únicament per a les nits del 24 al 25 de desembre del 2017 i del 31 de desembre de
2017 a l'1 de gener de 2018, amb ocasió de la celebració del Nadal i el Cap d'any.
Segon.- Publicar l’acord en el tauler d’edictes i portal web de l’Ajuntament.

L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 21/12/2017
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