PIME
info@gastronomiamenorca.es

Expedient: EX059 / 2018 / 013163
Àrea: Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana
Servei: Activitats
Assumpte:Ampliació horari tancament durant festes de Nadal

La regidora delegada mitjançant resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana número 136
amb data 19/12/2018, va adoptar el següent acord:
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"Atès que en data 13 de desembre de 2018, es va adoptar la resolució núm. 2746 en relació a
l’ampliació horari tancament durant festes de Nadal.
Atès que es va detectar error gràfic en les dates proposades de la resolució esmentada.
Vista la proposta de la regidora delegada de l'Àrea d'Activitats i disciplina governativa, de data 19.12.18.
RESOLC:
Deixar sense efectes la resolució núm. 2746 de data 13 de desembre de 2018 de l’àrea Activitats i
disciplina governativa, aprovant-ne en la seva substitució la següent:
"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.
Ateses 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.
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 2018 i del 31 de desembre de 2018 a l'1 de gener de 2019, 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""
La qual cosa us notific perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes oportuns.
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs
de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present
notificació, davant l'Alcaldessa d'aquest Ajuntament de Ciutadella, de conformitat amb els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma de
Plaça des Born, 15 07760 - Ciutadella de Menorca Contacte: 971 38 10 50 - Web: www.ajciutadella.org
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Mallorca, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present
notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció ContenciósAdministrativa.
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Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciósadministratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci.
Tot això sense perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient
al seu dret.

Ben atentament,
La secretària
Caterina Barceló Martí

Signat en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
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