
Manel Larrosa Padró, DNI xxxxxxxx telèfon xxxxxxxxx, amb domicili al carrer de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sabadell, 
 
 
respecte a la demanada de permís per situar a la plaça Sant Roc una taula (ocupació de 
l’orde d’1 m2) el dissabte 15 per matí, durant el temps que duri la cerimònia de presa de 
possessió dels nous regidors i l’alcaldia, per signar exemplars del meu llibre: “Sabadell, 
ciutat fletxada” i en funció de la resposta oral negativa rebuda el migdia del dimecres 12-6-
2019, 
 
PLANTEJO: 
 
Les ocupacions privatives del via pública són extenses (terrasses de bar en voreres, en 
zones parcament...), sense gaire limitació, quan són activitats purament econòmiques que, 
cert, creen ambient de carrer. 
 
El fet que hi hagi una possible concentració de gent el dia 15 s’ha de posar en relació al 
reduït espai demanat (1 m2), a la possibilitat de traslladar-me al un lateral (Racó del 
campanar...) en funció de si hi ha molta gent..., elements que es podrien haver ofert per part 
de l’ajuntament, en comptes de procedir a la simple denegació. 
 
No he trobat a l’Ordenança de la Via Pública cap limitació concreta per a denegar la 
demanda, encara, encara que entendré una coordinació de l’ús de l’espai públic. 
 
L’actuació demanada és pròpiament de caràcter cultural i cívic que de consideració 
econòmica, per la qual cosa entenc que la denegació constituiria una censura inadmissible. 
És més, entenc, que l’ajuntament em pot cobrar una taxa (pel punt que hi ha un factor 
marginal de venda del llibre), pot ordenar l’espai i governar la concentració de la gent, però 
no em pot prohibir una activitat de caràcter cívic, polític i social, sense incórrer en una 
manca de liberalitat i limitació que ultrapassa la legalitat.  
 
 
PER L’EXPOSAT DEMANO: l’autorització de la demanda efectuada. 
 
Sabadell, 13 de juny de 2019. 
 
manel larrosa padró 

 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Sabadell. 


