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RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D´ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO 001418
DE 2017
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.
Durant els darrers anys, degut a la massificació de gent i augment del nombre de participants,
els diferents actes de la festa local de Sant Joan es perllonguen fins ben avançada la matinada.
Especialment les nits del 17 al 18 (vetlla des be), del 22 al 23 (festers), del 23 al 24 i del 24 al
25, els veïns de Ciutadella i la massiva afluència de visitants surten al carrer a celebrar la festa
i acudeixen també a gaudir del lleure que ofereixen els diferents locals d’oci fins ben entrada la
matinada i es consumeixen més begudes que en un cap de setmana habitual. Per tal d’evitar
esvalots i aldarulls a la via pública, si el tancament no és progressiu, resulta recomanable fer ús
de la previsió del transcrit article 5 de l’ordenança.
Per altra banda, a la zona del Pla de Sant Joan, per mor preparació dels actes del mati de Sant
Joan en la zona (desallotjament, neteja, regat, etc.), no es possible ampliar l’horari de
tancament amb els mateixos termes que en els altres establiments. D’acord amb els
responsables dels diferents serveis afectats, tots els establiments haurien de tancar com a
màxim a les 6:00 hores per poder fer amb temps i cura les feines de preparació necessàries.
Vistos 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, i vist l'informe favorable emès per l'enginyer industrial municipal en
data 01/06/2017.
RESOLC:
Primer.- Augmentar en una hora 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 17 al 18 (vetlla des be), del 22 al 23 (festers) i del 24 al
25 de juny de 2017, amb ocasió de la celebració de la festa local de Sant Joan.
Segon.- Augmentar en una hora 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, la nit del 23 al 24 excepte els establiments de la zona del Pla de Sant Joan en
els que l’augment serà de mitja hora.
Tercer.- Avançar en dues hores l’horari d’obertura dels establiments classificats a l’ordenança
amb el grup A i ubicats en la zona des Pla de Sant Joan, amb ocasió dels actes d’assaigs dels
jocs des Pla del matí de dia 24 de juny.
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Tercer.- 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, 01/06/2017
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