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Administració Local
2016-04282
Ajuntament de Roda de Berà
Anunci
El Ple de l’Ajuntament de Roda de Berà, en sessió ordinària de 25 de febrer de 2016, va adoptar l’acord d’aprovar
inicialment la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de l’ús de les platges del municipi. Sotmès l’acord i
el text de l’Ordenança a informació pública per termini de 30 dies mitjançant publicacions en el BOP de Tarragona
núm. 56 de 17 de març de 2016, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7078 de 14 de març de 2016,
en un dels mitjans de comunicació escrita diaria i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, no s’han formulat al·legacions,
motiu pel qual la modificació de l’Ordenança es pot considerar definitivament aprovada.
La qual cosa es fa pública mitjançant anunci en el Butlletí oficial de la Província, en compliment del que estableix
l’article 70.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local, entrant en vigor la Ordenança una vegada transcorregut
el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.
Contra l’objecte d’aquest anunci podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent al de la seva publicació, tot això de conformitat amb l’establert a l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i als art. 10.1.b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, de 13 de juliol de 1998, i sense perjudici que pugueu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu
procedent, d’acord amb el que disposa l’art. 58.2, in fine de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, de 26 de novembre de 1992.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ÚS DE LES PLATGES DEL MUNICIPI DE
RODA DE BERÀ.
L’article 24.1 queda redactat de la forma següent:
“Queda prohibit el bany d’animals domèstics al mar. Igualment queda prohibida la circulació o permanència d’animals
a les platges durant el període que el Pla d’usos defineixi com a temporada de platja.
/esmena/ Aquesta norma no serà d’aplicació a aquelles platges que no optin al guardó de bandera blava, en les
quals es pot suavitzar la regla anterior, permetent la circulació per la nit, per exemple de 23h a 7h. Aquesta previsió
quedarà sense efecte a partir del moment en que una platja actualment no guardonada amb bandera blava pugui
optar a l’obtenció d’aquest guardó.”
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L’alcalde, Pere Virgili Domínguez.
Roda de Berà, 24 de maig de 2016.
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