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OMC - Ordenança Municipal de Circulació
RGC - Reglament General de Circulació, 17 de gener de 1992 (R.D. 13/92).
LL - Infracció lleu
GR - Infracció greu
MG - Infracció molt greu
La qual cosa es notifica als interessats i se’ls fa saber que, contra la present resolució, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, poden interposar recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona o davant del corresponent a la circumscripció del seu domicili en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta notificació.
Potestativament, poden interposar, prèviament, recurs de reposició davant de l’Alcaldia de la Corporació en el termini d’un mes a
comptar del dia següent al d’aquesta notificació. Si transcorre el termini d’un mes, a comptar del dia següent al de la data d’interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat dictada i notificada resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat, en el qual cas, el recurs contenciós-administratiu podrà interposar-se en el termini de 6 mesos a comptar del dia següent al de
la data en què, presumptament, s’hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això sens perjudici que, si ho consideren convenient,
poden interposar altres recursos que creguin més oportuns.
L’import d’aquestes multes s’ha de fer efectiu, en el termini de 15 dies, comptadors des de la data de publicació d’aquest edicte,
a qualsevol oficina de “La Caixa”. Transcorregut aquest termini sense fer-se efectiu el pagament, es procedirà al seu cobrament per
via de constrenyiment amb un recàrrec del 20% del seu import, més els interessos de demora i les costes de procediment que, en el
seu cas, es meritin.
Tot això de conformitat amb els articles 80, següents i concordants del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual
s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
Banyoles, 2 d’octubre de 2004. L’Alcalde.

Núm. 10.077
AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Edicte sobre Reglament d´usos del
Mundial
Codi 1.10/2004
El Ple municipal en sessió ordinària
del dia 28 de setembre de 2004, va aprovar inicialment, el Reglament d´usos del
Mundial que es transcriu a continuació, el
qual s´exposa el públic pel període de 30
dies :
REGLAMENT D’USOS D’EL MUNDIAL
L’entrada en funcionament d’El Mundial aquest any 2004, fa necessària l’elaboració d’un pla d’usos i d’un reglament
de gestió per tal de dinamitzar i rendibilitzar els objectius que persegueix. Aquest
ha de tenir en compte que es tracta d’un
espai polivalent, que pot donar cabuda a
diversos tipus d’esdeveniments culturals,
de gran i petit format. En aquest sentit, la
utilització d’El Mundial com a centre de
producció cultural implica no només la
difusió i formació cultural des de l’Ajuntament, sinó també l’acolliment de les
diferents propostes relacionades amb les
arts escèniques, la música, el cinema, les
relacions socials, etc., provinents dels
col·lectius, entitats, associacions culturals
locals, centres escolars, que es regiran per
aquest reglament. D’aquí que, en tractarse no només d’un espai físic, sinó també

d’un centre de programació i producció
cultural, aquest reglament contemplarà les
normes de funcionament i de gestió.
Àmbit d’aplicació del Reglament:
Vestíbul.
Teatre.
Amfiteatre.
Sala de Vidre.
Escola de Cobla.
Escola d’Arts Plàstiques.
Biblioteca.
Capítol Primer: La Gestió de l’equipament.
Article 1.- La gestió d’El Mundial es
regularà per aquest reglament.
Article 2.- Les persones responsables
en la gestió dels equipaments són:
a) L’Alcalde de la Bisbal o el Regidor/a en qui delegui.
b) El/la Regidor/a de Cultura.
c) El/la Tècnic/a de Cultura.
d) El/la Coordinador/a d’El Mundial.
Article 3.- El/la Alcalde/-essa és el
màxim responsable de l’equipament d’El
Mundial. Aquesta responsabilitat serà
delegable al regidor de Cultura mitjançant
decret d’Alcaldia. En cas de no ser delegades, el regidor d’ El Mundial tindrà la
potestat de gestió ordinària de l’equipament.
Article 4.- Les atribucions de la Regidoria de Cultura són:

a) Ser responsable de l’execució de la
política cultural i de l’administració del
pressupost de les diferents activitats a
desenvolupar.
b) Vetllar per l’acompliment del
Reglament d’ús i gestió d’ El Mundial.
c) Coordinar les tasques del personal
d’ El Mundial.
d) Presentar la Memòria anual de les
activitats realitzades.
e) Dirigir i impulsar la política cultural i d’activitats d’ ”El Mundial”
f) Prendre les decissions urgents que
sorgeixin de l’aplicació de les autoritzacions d’ús atorgades per l’Alcaldia.
Article 5.- Les funcions del/la Coordinador/a d’ El Mundial són:
a) Organitzar les activitats emanades
del mateix.
b) Treballar en la programació d’activitats de difusió, creació i formació d’ El
Mundial.
c) Coordinar i garantir la participació
ciutadana i la dels col·lectius, entitats,
associacions i centres culturals del municipi en les activitats d’ El Mundial.
d) Elaborar la Memòria anual de les
activitats d’ El Mundial.
Capítol Segon: Normes de funcionament general d’ El Mundial.
Article 6.- La utilització de les instal·lacions d’El Mundial com a centre de
difusió i producció cultural implica que
els grups teatrals, musicals, les entitats
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culturals locals i les entitats privades
l’utilitzin per tal de realitzar, preparar,
assajar i representar els seus muntatges i
activitats, sempre i quan aquestes activitats no comptin amb un espai més adequat i/o amb l’equipament necessari.
Article 7.- Per tal d’aconseguir un
funcionament i aprofitament òptims de
l’espai i les instal·lacions, s’estableixen
un seguit de Normes de Funcionament
General que estaran sotmeses a la supervisió de la Regidoria de Cultura. Qualsevol qüestió particular referida a la gestió
ordinària que no estigui contemplada al
reglament es resoldrà des de la Regidoria
de Cultura.
Article 8.- La Regidoria de Cultura
analitzarà i valorarà les sol·licituds de les
diferents propostes que es presentin a fi
d’establir un calendari d’utilització i
resoldre les qüestions i els dubtes que es
plantegin.
Article 9.- Sol·licitud d’ús. Per utilitzar aquest equipament caldrà sol·licitar
autorització expressa per escrit amb un
mínim d’un mes d’antelació a l’activitat
prevista, especificant l’horari d’inici i
acabament de l’activitat, les dades de
l’acte, la seva descripció, una relació
detallada del material necessari i la signatura de la persona responsable de l’entitat
o l’activitat. En aquest sentit, es facilitaran als sol·licitants models normalitzats.
L’organitzador amb la signatura es comprometrà a l’acceptació d’aquest Reglament i les condicións especificades a
l’autorització.
Article 10.- Els requisits bàsics que
regiran les prioritats de cessió d’ús d’El
Mundial seran els següents:
a) Les activitats programades i/o
coproduides directament per l’Ajuntament.
b) Els organitzats en conveni amb les
entitats i associacions locals i l’Ajuntament de la Bisbal.
c) Els considerats d’interès cultural i
social.
d) Altres.
Article 11.- La Regidoria de Cultura
analitzarà la sol·licitud presentada i proposarà la seva autorització o denegació a
l’Alcaldia, la qual formalitzarà la autorització mitjançant decret. Els usuaris no
podran introduir variacions en l’autorització i s’hauran de regir per les decisions
previstes en la mateixa i en aquest Reglament.
Article 12.- L’Alcaldia a proposta de
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la Regidoria de Cultura té la facultat
d’anul·lar una autorització si les circumstàncies posteriors a la seva concessió així ho aconsellen, notificant-ho a
l’interessat.

decidirà la conveniència o no del canvi.
En cas que la decissió sigui presa pel
Regidor n’haurà de donar compte a
l’Alcalde en el termini de temps més breu
possible.

Article 13.- Les Ordenances Municipals determinaran l’import de la taxa i/o
preu públic corresponent a l’ús de les
diferents sales d’El Mundial. L’usuari
haurà de liquidar la quantitat establerta a
través del número de compte corrent de
l’Ajuntament de la Bisbal en un termini
màxim d’ una setmana abans de l’activitat. Així mateix, les Ordenances Fiscals
de l’Ajuntament de la Bisbal poden preveure exempcions de pagament de la taxa
corresponent en els casos concrets que es
detallaran en les mateixes Ordenances
Fiscals. A tal efecte l’Ajuntamnet podrà
suscriure convenis de col·laboració amb
entitats culturals del municipi que contemplin aquesta possibilitat d’exempció
de taxes i/o preus públics. Aquests convenis hauràn de ser informats per la Comissió informativa corresponent i aprovats
per la Junta de govern local o el Ple de
l’Ajuntament. En els casos d’exempció
serà necessari informe favorable de l’àrea
d’intervenció i les entitats beneficiaries
hauran d’acomplir amb els requisits fixats
en el reglament de subvencions aprobat
per l’Ajuntament.

Article 17.- L’Ajuntament tindrà cura
de la neteja periòdica d’El Mundial. Per
aquest motiu, caldrà que els usuaris el
deixin en condicions adients per la neteja.

Article 14.- Les autoritzacions seran
vàlides unicament per realitzar l’activitat
per a la qual s’atorguin, expirant quan
s’acompleixi el termini establert, sense
necessitat de previ requeriment.
Article 15.- Ús del material d’El
Mundial. L’usuari es compromet a no
deteriorar ni manipular cap element tècnic de les instal·lacions. En cas que
l’usuari hagi de manipular algun element
tècnic (equipament audiovisual, luminotècnic, escènic o altres béns mobles),
serà sota la supervisió i/o autorització del
personal tècnic d’ El Mundial. Així
mateix, l’usuari també serà responsable
dels danys i perjudicis ocasionats i de les
despeses que s’originin. Sota cap concepte es podrà utilitzar material no autoritzat prèviament per l’Ajuntament de la
Bisbal, a través de la Regidoria de Cultura.
Article 16.- Els organitzadors no
podran introduir variacions enl’horari ni
en l’activitat autoritzada. En tot cas,
aquestes variacions hauran de ser comunicades a l’Ajuntament per escrit amb un
mínim de 48 hores d’antelació. L’Alcalde
o en el seu defecte el regidor de cultura

Article 18.- L’organitzador es compromet a no malmetre les instal·lacions ni
els béns mobles, essent responsable dels
danys i perjudicis ocasionats i de les despeses que originin la seva reparació.
L’ Ajuntament només es farà responsable dels desperfectes i danys que
puguin sofrir els materials dipositats per
l’organitzador de l’acte en casos de catàstrofes naturals, força major i robatori.
Article 19.- En tota la publicitat de les
activitats que es programin cal fer-hi
constar el logotip d’ El Mundial i l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
Tota la publicitat haurà de ser en llengua catalana com a mínim.
Article 20.- L’Ajuntament en la concessió de l’autorització d’ús podrà fixar
una garantia (en metal·lic) en qualsevol
de les formes admeses per l’administració
local a fi de garantir la reparació dels
possibles desperfectes que es produeixin.
Un cop finalitzada l’activitat, i previ
informe favorable del responsable tècnic
de l’equipament, l’àrea d’intervenció
retornarà la fiança.
Es podrà fixar la contractació d’una
assegurança per part de l’organitzador
que complementi i/o garanteixi les possibles responsabilitats civils.
Article 21.- Els responsables d’El
Mundial podran prendre les mesures puntuals que creguin convenients per al seu
bon funcionament.
Article 22.- L’incompliment del
Reglament d’ús pot implicar la pèrdua del
dret a utilitzar les instal·lacions d’El
Mundial.
CAPITOL TERCER. Normes especifiques de funcionament
Article 23.- Normes d’ús del Teatre i
l’Amfiteatre.
a. Queda totalment prohibit fumar,
menjar o beure en qualsevol espai del
Teatre o l’Amfiteatre, excepte el vestíbul
i el servei de bar.
b. Queda totalment prohibit afegir
cadires a l’aforament, ni haver-hi persones dretes a la sala mentre es dugui a
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terme l’acte. No es podrà superar l’aforament de l’espai.
c. Queda prohibit l’accés als vestidors
i a l’escenari de persones alienes ala
usuaris amb autorització expressa d’ús.
d. Si s’han de fer filmacions, fotografies i/o gravacions caldrà sol·licitar autorització prèvia al personal responsable del
teatre i l’Amfiteatre.
e. Una vegada començada la representació al Teatre i l’Amfiteatre, no es
permetrà l’entrada a cap persona, excepte
en els casos acordats prèviament amb les
companyies o amb l’organitzador de
l’acte. La puntualitat en qualsevol espectacle –sigui organitzat directament per
l’Ajuntament o per tercer– s’exigirà en
tot moment.
f. No es podrà entrar amb paraigües
mullats o altres objectes que puguin malmetre el mobiliari del Teatre o l’Amfiteatre o que impedeixin o dificultin la comoditat de l’usuari.
g. Servei de Taquilla. L’accés a la
taquilla queda reservada al personal d’El
Mundial o persona autoritzada prèviament. L’Ajuntament facilitarà a l’organitzador un taquillatge numerat per ser distribuit al públicamb antel·lació, per tal
d’evitar excessos d’aforament o situacions de risc.
En els actes de pagament l’organitzador contractarà amb l’Ajuntament per
pactar la confecció del taquillatge i les
entrades.
Article 24.- L’organitzador es farà
responsable de complir i fer complir les
normes anteriors i les següents:
-El material tècnic que el teatre posa
a disposició dels organitzadors (il·luminació, so, maquinària escènica) serà manipulat pels tècnics del teatre. Per a la
manipulació de qualsevol altre persona
caldrà autorització expressa de l’Ajuntament.
-L’Ajuntament de la Bisbal no es fa
responsable dels drets d’autor d’aquelles
representacions teatrals o musicals i projeccions audiovisuals que no hagi contractat o que no impliquin la recepció
d’ingressos de taquillatge.
-El teatre i l’amfiteatre s’obriran mitja
hora abans de començar l’activitat. No es
retardarà el començament sino és amb el
vistiplau del responsable de la
instal·lació.
Article 25.- Assajos, representacions i
projeccions al Teatre i l’Amfiteatre. Per
assajar a qualsevol d’ambdós espais
caldrà l’autorització expressa i la presència del personal responsable. Els assajos
estaran condicionats a la programació
d’El Mundial. Si coincideixen diferents
grups, caldrà que facin compatible l’espai
en horaris i muntatges.

BOP de Girona núm. 201 - 18 d’octubre de 2004
Només tindran accés a les dependencies les persones que formen part del grup
realcionat amb l’activitat.
Els assaig seran ordinariament d’espai
sense la possibilitat de disposició de
material personal o tècnic.
Pel que fa a assajos d’obres teatrals o
musicals no organitzades per l’Ajuntament i amb ànim de lucre, s’haurà d’abonar la taxa establerta a les Ordenances
Fiscals vigents. Pel que fa a la projecció
de material audiovisual no organitzat per
l’Ajuntament i amb ànim de lucre,
s’haurà d’abonar la taxa establerta a les
Ordenances Fiscals vigents.
CAPITOL QUART.- Normes de gestió de la resta d’instal·lacions.
Article 26.- La resta d’instal·lacions,
Vestíbul, Sala de vidre, Escola de cobla,
Escola d’arts plàstiques, se’ls hi aplicarà
la mateixa normativa específica de l’article anterior, amb les especificitats
següents:
-El vestíbul. L’ús que s’ en farà a
banda ser el lloc d’accés al teatre i l’amfiteatre, està destinat a exposicions de
caràcter temporal i a xerrades i presentacions de petit format.
No es podrà penjar cap tipus d’objectes de les parets o columnes. Qualsevol
exposició haurà de fer-se en panells desmontables, plafons, taules, taulells, vitrines o objectes similars.
-Sala de vidre L’ús que s’ en farà està
destinat a xerrades de petit format i a
exposicions de caràcter temporal.
No es podrà penjar cap tipus d’objectes de les parets o columnes. Qualsevol
exposició haurà de fer-se en panells desmontables, plafons, taules, taulells, vitrines o objectes similars.
-Aules. Escola de Cobla. Escola
d’Arts Plàstiques. Els responsables de
l’Escola de Cobla i l’Aula d’Arts Plàstiques hauran de complir l’horari establert
i tenir cura de les instal·lacions.
Els usuaris de l’Escola de Cobla i
l’Escola d’Arts Plàstiques hauran d’informar al personal tècnic d’ El Mundial en
cas de variacions en el seu horari per tal
de mantenir les condicions òptimes de
seguretat i facilitar el bon funcionament
del mateix. Aquests canvis d’horari estaran condicionats a les activitats d’ El
Mundial.
Article 27.- Biblioteca. Les activitats
seran les pròpies d’aquest espai, a banda
d’aquelles que se’n puguin derivar, tal i
com tallers de creació literària, lectures
poètiques, conta contes i d’altres que
puguin sorgir.

La Bisbal d´Empordà, 1 d´octubre de
2004.— L’Alcalde. Signat: Ramon
Romaguera Amat.

Núm. 10.184
AJUNTAMENT DE
BIURE
Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte
D’acord amb el que disposa l’article
38 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, es fa
públic que la Junta de Govern local de
l’Ajuntament de Biure, en la sessió
ordinària celebrada el dia 30 de setembre
de 2004, va aprovar definitivament el
projecte de “reforma de l’escala d’accés
entre el carrer dels Sots i el Passatge
Maçanet”.
Biure, 5
d’octubre de 2004.—
L’Alcalde. Signat: Joan Juan i Coll.

Núm. 10.078
AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Edicte sobre cessió gratuïta de solar a
la Generalitat de Catalunya per a la seu de
l´Arxiu Històric Comarcal
Codi 30.9/2004
De conformitat amb el que disposa
l´article 211 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d´abril i l´article 49 del Decret
336/1998, de 17 d´octubre, s´exposa al
públic, pel termini de 30 dies, la resolució
de l´Alcaldia, de data 21.09.2004, ratificada pel Ple municipal, en sessió ordinària, de data 28.09.2004, que es transcriu
en la part que interessa:
1) Cedir gratuïtament el domini del
solar descrit als antecedents, a favor de la
Generalitat de Catalunya, lliure de càrregues i gravàmens, amb la finalitat de
construir-hi la nova seu de l’Arxiu
Comarcal del Baix Empordà; i adquirir el
compromís d’eliminar qualsevol impediment que obstaculitzi la normal realització d’aquestes obres.
2) Fer constar expressament, com a
clàusula resolutòria de la cessió, que, si el
terreny no es destina a l’ús previst en el
termini màxim de cinc anys o deixa de
ser-hi destinat, revertirà automàticament
de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament
de la Bisbal, en els termes i condicions
previstos a l’article 50 del Reglament del
Patrimoni dels ens locals.
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