Dimarts, 20 de maig de 2014
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Berga
EDICTE
1. Es fa públic que el Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 8 de maig de 2014, va aprovar definitivament la
modificació de l'Ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules, cadires, marquesines, expositors i
quioscs, i que el text íntegre de la modificació és el següent:
Afegir a l'article 11 un nou apartat:
13. En el supòsit que no hi hagi espai suficient per situar la terrassa en la vorera, es podrà admetre la instal·lació de
plataformes elevades a la zona destinada a aparcament, just davant de l'establiment i sempre deixant lliure la vorera.
Les característiques que hauran de complir son:
A) Les terrasses hauran de ser desmuntables.
B) La plataforma de la terrassa serà de lames de fusta sobre rastells.
C) La tarima estarà sobreelevada del terra i permetrà el pas de les aigües pluvials per la seva part inferior, no poden
tapar els embornals, passos de vianants etc.
D) La delimitació perimetral serà amb una tanca segons model adjunt, d'una alçada màxima d'1,20 m.

Modificació article 12: Ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules, cadires, marquesines,
expositors i quioscs.
Característiques del mobiliari de les terrasses:
Els materials utilitzats hauran d'oferir suficients garanties estètiques i de solidesa, tenint present els següents criteris:
F) Les taules, cadires, marquesines, tendals, para-sols no podran portar publicitat de marques comercials, només
s'autoritzarà la inscripció del nom de l'establiment.
G) No es permet el plàstic de color blanc o de colors vius.
H) Els tendals seran de roba, lona o similar de color monocromàtic dintre dels colors pastel de tons mitjans.
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E) A ambdós extrems exteriors de la plataforma i, en cas que els Serveis Tècnics de l'Ajuntament ho considerin
necessari, s'instal·laran catadiòptrics.
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I) Els para-sols hauran de complir:
• Estructura d'alumini color plata o de fusta.
• Lona de forma quadrada, circular, de teixit de cotó, o bé altres materials sintètics de color monocromàtic dintre del
colors pastel de tons mitjans.
• El vol del para-sol no podrà sobrepassar la zona autoritzada.
Afegir a l'article 13 un nou apartat:
Les estufes per les terrasses, només podran ser models homologats pel Departament d'Industria de la Generalitat i
només podran ser utilitzades prèvia autorització de l'Ajuntament.
2. Es fa públic que, en la mateixa sessió, es va aprovar provisionalment la modificació de la plantilla de personal de
l'Ajuntament de Berga, per a l'any 2014 i la modificació de l'Annex de Personal que figura en el Pressupost Municipal de
la Corporació, el qual es sotmet a informació pública per un termini de 20 dies hàbils. Si en l'esmentat termini no es
produís cap reclamació, els acords s'entendran definitivament aprovats.
3. Es fa públic també, que en al mateixa sessió es va aprovar definitivament el Pla de mobilitat urbana de Berga.
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Berga, 9 de maig de 2014
L'alcalde, Juli Gendrau i Farguell
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