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Ajuntaments

Núm. 6350

Núm. 6280

Anunci núm. 37, sobre exposició pública
d’un expedient de modificació de crèdits
AJUNTAMENT
D’AMER

Edicte sobre sol·licitud de devolució d’una
fiança definitiva
Assumpte: Cancel·lació/devolució de fiança
definitiva.
Publicitat art. 60.1 i 84.2 Llei 30/1992,
LLRJAP i PA
Entitat sol·licitant: ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA SL

AJUNTAMENT
D’ANGLÈS

El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment,
el dia 31 de març de 2009, l’expedient número
3/2009 de modificació de crèdits del Pressupost Municipal 2009, per transferència de
crèdits, el qual s’exposa al públic per un
termini de 15 dies per tal que els interessats
puguin presentar les reclamacions, si és el cas,
que creguin oportunes.
Si transcorregut aquest termini no s’han presentat reclamacions, l’expedient de modificació de crèdits quedarà definitivament aprovat.

Pere Figuereda i Cairol
Batlle

Import fiança: 2.948,00 Euros .
Termini per a formulació de reclamacions: 10
dies hàbils.

Núm. 6282
AJUNTAMENT
D’ARBÚCIES

Amer, 9 d’abril de 2009
Xavier Targa Piñol
Alcalde

Edicte sobre informació
l’aprovació d’un expedient
legalització d’obres

La Bisbal d’Empordà, 14 d’abril de 2009
Lluís Sais i Puigdemont
Alcalde

Núm. 6284
AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Edicte sobre adjudicació definitiva d’un
contracte d’obres
Als efectes previstos en l ´article 138 de la Llei
30/2007, de 30 d´octubre, de contractes del
Sector Públic, es publica l´adjudicació definitiva del següent contracte:

Anglès, 7 d'abril de 2009
Obra: “Línia subterrània de baixa tensió a
l’Avinguda de la Selva i Plaça del Centre, 1“ al
terme municipal d’Amer.

Castell d’Empordà (tram: Canigó – països
Catalans), redactada pels Serveis Tècnics municipals en data febrer de 2009 amb un pressupost d’execució de contracta de 90.810,81
euros.

pública
per a

de
la

Procediment: Obert no harmonitzat
Objecte del contracte: Obres de construcció de
l´Arxiu Comarcal
Pressupost licitació: 1.953.299,73 euros IVA
inclòs
Òrgan adjudicatari: Ple de data 31.03.2009
Empresa adjudicatària: TEYCO SL
Import adjudicació: 1.780.034,44 euros IVA
inclòs
La Bisbal Bisbal d´Empordà, 6 d’abril de 2009

Núm. 6281
AJUNTAMENT
D’AMER
Edicte sobre sol·licitud de devolució d’una
fiança definitiva
Assumpte: Cancel·lació/devolució de fiança
definitiva.
Publicitat art. 60.1 i 84.2 Llei 30/1992,
LL.R.J.A.P. i P.A.
Entitat sol·licitant: ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA SL
Obra: “Línia subterrània de mitja tensió a
l’Avinguda de la Selva” al terme municipal
d’Amer.
Import fiança: 5.700,00 Euros .
Termini per a formulació de reclamacions: 10
dies hàbils.
Amer, 9 d’abril de 2009
Xavier Targa Piñol
Alcalde

Per part de JOAQUIM CANTON MARTÍNEZ
s’ha sol·licitat a aquest Ajuntament l’aprovació
d’expedient per a la legalització d’obres consistents en el canvi de sostre del cobert annex a
la masia existent a Coll de Té, per la qual cosa
d’acord amb el que estableix l’article 23.1.b.
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que
aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, el
projecte presentat es sotmet a informació
pública pel termini de vint dies.
L’expedient es pot consultar a la Secretaria
d’aquest Ajuntament, carrer Major núm. 2, els
dies laborables de les 9,00 a les 14,00 hores.
Arbúcies, 14 d’abril de 2009
Roger Zamorano i Rodrigo
Alcalde

Núm. 6283
AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Edicte sobre aprovació definitiva d’una
memòria valorada
La Junta de Govern de data 06.04.2009 va
acordar, entre d’altres, aprovar definitivament
la memòria valorada de l’eixamplament de
voreres i canalització de serveis a la Ctra. de

Lluís Sais i Puigdemont
Alcalde

Núm. 6285
AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Edicte sobre aprovació definitiva d’una
ordenança
Finalitzat el termini d´exposició pública de
l´Ordenança municipal de convivència ciutadana de la Bisbal d´Empordà i resoltes les
al·legacions presentades, el Ple municipal, amb
data 31.03.2009, l´aprova definitivament,
segons l´article 178 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i es publica el text íntegre, per a
general coneixement, en compliment del
previst a l´article 66 del Decret 179/1995, de
13 de juny pel qual s´aprova el Reglament
d´obres, activitats i serveis dels ens locals.
La Bisbal d´Empordà, 7 d’abril de 2009
Lluis Sais i Puigdemont
Alcalde
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ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIVISME I
CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE LA
BISBAL D’EMPORDÀ.
CAPITOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. FONAMENT LEGAL
La present Ordenança constitueix exercici de
la potestat reglamentària que atorguen als Ens
Locals l'art. 4 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local i els
arts 6 i 8 del Decret 2/2003, que aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Article 2. OBJECTE
L'objecte de la present Ordenança és millorar
la qualitat de vida en el municipi, mitjançant
l'establiment de normes que regulin determinats aspectes i manifestacions de la
convivència ciutadana, fent compatibles els
drets d'uns i altres, garantint-ne el respecte
mutu.
Els ciutadans s’hauran de comportar a la via
pública sempre amb civisme i urbanitat i
hauran de complir puntualment les disposicions de les autoritats i els bans de l’Alcaldia
sobre la conducta del veïnat i les prohibicions
especials; també hauran de denunciar als
agents de l’autoritat les infraccions que
observin quan es cometen a la via pública i
tinguin relació amb les disposicions d’aquesta
Ordenança.
Els funcionaris municipals i altres agents de
l’autoritat de servei del municipi de La Bisbal
d’Empordà hauran de fer complir les
disposicions d’aquesta Ordenança dins l’àmbit
de les seves competències, amb subjecció a la
legalitat i amb la màxima eficàcia, per tal de
vetllar perquè el municipi de La Bisbal
d’Empordà sigui un espai de convivència
ciutadana que permeti l’exercici de la llibertat
mitjançant el compliment de la Llei, com a
garantia de seguretat i benestar tant individual
com col·lectiva.
En cap cas es podrà al·legar el costum per
incomplir les normes d’aquesta Ordenança.
Dins l’àmbit de les competències que la legislació vigent atorga a l’Administració local,
l’autoritat municipal podrà sancionar les conductes i comportaments que produeixin repercussions públiques i que atemptin contra la
convivència ciutadana.
L’autoritat municipal promourà el principi
bàsic de convivència i el respecte entre els
diferents grups ètnics, culturals i religiosos.
Igualment evitarà qualsevol actitud o pràctica
que conculqui el dret a la intimitat, a la
convivència ciutadana pacífica, a la lliure
elecció i a l’ús col·lectiu dels espais i els béns
públics.
Article 3. ÀMBIT D'APLICACIÓ
La present Ordenança és d'aplicació en tot el
terme municipal de la Bisbal d’Empordà i, per
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tant, obliga a totes les persones que s'hi trobin,
resideixin o no en el municipi.
CAPITOL II
PROTECCIÓ ALS MENORS
Article 4. MENORS ABANDONATS O
EXTRAVIATS
4.1. Els menors abandonats o extraviats a la
via pública hauran de ser acompanyats per la
persona que els trobi fins a les dependències de
la Policia Municipal. Els menors abandonats
seran lliurats a les autoritats competents; i els
menors extraviats, custodiats a disposició dels
seus pares o tutors.
4.2. L’autoritat municipal informarà immediatament a través dels mitjans adequats, del fet
d’haver trobat un menor en aquestes condicions.
4.3. D’una forma similar s’actuarà en el cas de
persones disminuïdes psíquiques o que
presentin símptomes de desorientació.
Article 5. DRET I DEURE D’ANAR A
L’ESCOLA
5.1. És responsabilitat dels pares o tutors
garantir l’exercici normal d’aquest dret a tots
els infants i joves en edat d’escolarització
obligatòria.
5.2. Els agents de l’autoritat que en hores
escolars trobin al carrer nens d’educació
primària, n’indagaran la procedència i el
confiaran al director de l’escola corresponent o
als seus pares i, n’aixecaran l’acta pertinent, en
què indicaran la causa de l’absència a l’escola i
les incidències connexes al fet, tot això, per si
és procedent donar-ne compte a les autoritats
judicials o administratives.
L’escola informarà a la família de la
intervenció de la Policia.
5.3. En cas que el jove -que no assisteixi a
l’escola- sigui alumne de secundària, s’actuarà
com en el cas de primària, a excepció dels
casos de majors d’edat. Davant d’aquesta
situació la policia informarà el centre escolar i
els pares, com també a l’autoritat judicial, si
les circumstàncies ho aconsellen.
5.4. En cas de negligència manifesta dels pares
o tutors, tant si aquesta negligència és detectada pels Serveis Socials com per denúncia
motivada d’altres persones o entitats i, que
comporti la falta d’assistència a l’escola,
l’Alcaldia n’informarà a l’administració competent en matèria d’atenció a la infància i de
l’òrgan judicial que correspongui, sense
perjudici de la sanció administrativa que s’hagi
d’aplicar atesa la responsabilitat en què
incorren per incompliment dels seus deures
públics.
Article 6.
INFANTS

EDUCACIÓ

VIÀRIA

DELS

6.1. Es fomentarà, mitjançant una actuació
planificada, l’educació viària a les escoles.
6.2. És responsabilitat dels pares o tutors evitar
que els nens petits transitin sols per les vies
públiques. En qualsevol cas, tothom ha

d’evitar que aquests baixin de les voreres si no
van acompanyats. Als efectes d’aquest article
s’entén com a nen aquell menor d’edat que a
causa de la falta de maduresa física o mental
necessita encara protecció i cura especials.
6.3. En cas de negligència manifesta dels pares
o tutors, l’autoritat municipal ho farà saber a
l’Administració competent en matèria d’atenció a la infància o a l’òrgan judicial corresponent, sense perjudici de la sanció administrativa que s’hagi d’aplicar atesa la responsabilitat en què incorren per incompliment dels
seus deures públics.
CAPITOL III
CONDUCTES PROHIBIDES
Article 7. CAPTAIRES
7.1. És prohibit d’exercir la mendicitat pública
dintre del terme municipal. Els agents de
l’autoritat recolliran els captaires i els demanaran la documentació. Es procurarà facilitar
el retorn dels forasters al lloc de residència de
la forma més efectiva possible.
7.2. En el cas de detectar-se la mendicitat de
menors, el promotor o inductor serà denunciat
i posat a disposició de l’autoritat judicial.
7.3. En cas que els agents considerin necessari
el comís dels objectes, els dipositaran a la
prefectura municipal, n’estendran el rebut
corresponent i lliuraran els efectes al seu
posseïdor en el moment que considerin més
oportú. Transcorregut el termini de cinc dies
sense retirar els efectes, aquests es lliuraran a
una entitat benèfica si es tracta de béns que es
puguin aprofitar, altrament es lliuraran a la
deixalleria municipal.
Article 8. EMBRIAGUESA I CONSUM DE
DROGUES
8.1. A la via pública -tret de les terrasses i llocs
reservats expressament amb autorització municipal amb motiu de festes de barri, revetlles i
altres esdeveniments-, és prohibit consumir
begudes alcohòliques.
8.2. A la via pública és prohibit el consum de
drogues.
8.3. Les persones que circulin per la via
pública amb mostres evidents d’embriaguesa o
sota els efectes de drogues estupefaents seran
conduïdes pels agents de l’autoritat a la dependència municipal adequada o al centre sanitari
que correspongui. S’estaran en aquest lloc únicament durant el temps necessari per determinar si se’ls ha d’imposar una sanció governativa segons les circumstàncies de cada cas.
Article 9. ÚS DE CARRABINES D’AIRE
COMPRIMIT I ALTRES ARMES
9.1. És prohibit utilitzar-les a la via pública de
conformitat amb la legislació vigent sobre la
matèria. Només es podran usar dins dels
terrenys cinegètics i camps i espais habilitats a
aquest efecte. Sempre que es portin fora
d’aquests terrenys les armes de qualsevol tipus
-entenent com a tals els instruments destinats a
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atacar o defensar-se-, aniran desmuntades i
dins de les seves fundes.
9.2. A part de les responsabilitats penals, civils
o administratives en què puguin incórrer els
interessats, aquests seran denunciats i sancionats per l’Administració municipal i donant
compte a l’organisme competent en matèria de
tinença d’armes de la infracció comesa.
CAPITOL IV
CONSERVACIÓ DELS BENS DE DOMINI
PÚBLIC MUNICIPAL
Article 10. RESPECTE ALS ELEMENTS
ESTRUCTURALS DE LA VIA PÚBLICA
És prohibit qualsevol comportament que
suposi un mal ús o que generi embrutar o
danyar la via pública i els seus elements
estructurals.
Article 11. DEFINICIÓ
ESTRUCTURAL

D’ELEMENT

Es considera element estructural de la via
pública aquell que forma part del seu
contingut, o que regula la mobilitat. A títol
enunciatiu, es consideren elements estructurals
els següents:
a) Fanals.
b) Semàfors i elements complementaris.
c) Senyalització vertical i horitzontal de la via
pública.
d) Elements físics de protecció o delimitació
del territori: pilons, cadenes, tanques (mòbils i
fixes) i d’altres.
e) Tapes de registre, reixes d’embornals i
reixes d’escocells.
f) Façanes i altres paraments.
Article 12. PROHIBICIONS
Amb relació a la via pública i als seus
elements estructurals, és prohibit, a més dels
comportaments genèrics establerts en aquesta
Ordenança:
a) Fer esclatar qualsevol tipus de petard en
elements estructurals.
b) Sacsejar, arrancar, trencar, sostreure elements estructurals o parts d’aquests, o pujar-hi
a sobre.
c) Desplaçar elements estructurals sense llicència municipal prèvia.
d) Encendre foc a prop o en elements estructurals.
e) Enganxar adhesius, cartells publicitaris,
anuncis i elements similars en elements estructurals fora dels llocs especialment habilitats
per aquesta finalitat.
f) Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius
referents a circulació, transport urbà i d’altres
elements anàlegs.
g) La pràctica de jocs a la via i espais públics
està sotmesa al principi general de respecte als
altres usuaris, especialment pel que fa la seva
seguretat i tranquilitat. Aquestes pràctiques
també estan sotmeses al fet que no comportin
perill per als béns, serveis o instal·lacions, tant
públiques com privades.

h) Realitzar qualsevol activitat esportiva o
lúdica fora dels espais o recintes destinats a
aquestes finalitats, que provoquin molèsties als
usuaris de l’espai o al veïnat, molèsties o perill
per als vianants, o que causi el deteriorament
dels elements de la via pública, sigui del
mobiliari urbà, com també d’aquells elements
privats que donen a la via pública. En aquest
apartat s’hi inclouen especialment entre altres,
els jocs de pilota, monopatí, l’ús de bicicletes o
altres activitats semblants, llevat les que
autoritzi l’Ajuntament pel seu caràcter popular
i/o tradicional. En cas que s’hagi obtingut
l’esmentada autorització, s’hauran de retirar
els ornaments, rètols, indicacions, decoració i
instal·lacions, a fi de deixar la via pública neta
i lliure al pas al més aviat possible.
I) En qualsevol cas, deteriorar els elements
estructurals de la via pública comportarà la
sanció que li correspongui al seu autor, a més,
haurà de fer-se càrrec de les despeses que
ocasioni la reposició o substitució de l’element
deteriorat.
Article 13. PINTADES
Les pintades, els escrits, les rascades i els
gravats sobre qualsevol façana o tanca visibles
des de la via pública són prohibits.
Són excepcions d’allò que disposa el paràgraf
anterior:
a) Les pintures murals de caràcter artístic, que
requeriran la llicència municipal prèvia i l’autorització escrita del propietari de l’element
sobre el qual es vol pintar.
b) Les que discrecionalment pugui autoritzar
l’Ajuntament en atenció a les circumstàncies
concurrents en cada cas, amb les condicions
del punt anterior.
Article 14. MOBILIARI URBÀ
És prohibit qualsevol comportament que
suposi un mal ús o que embruti o que causi
danys en els elements del mobiliari urbà.
Article 15. DEFINICIÓ DE MOBILIARI
URBÀ
Es consideren mobiliari urbà aquells elements
de titularitat municipal o ús públic que
serveixen d’ornamentació, suport de serveis i
activitats d’esplai i recreatives. A títol
enunciatiu, es considera mobiliari urbà:
a) Papereres.
b) Fonts públiques i estanys.
c) Jocs infantils.
d) Jardineres.
e) Bancs.
f) Marquesines i pals de parada de transport
urbà.
g) Suports publicitaris.
h) Contenidors.
i) Escultures i monuments.
j) Aparcament de bicicletes.
k) Elements de suport de jardineria.
l) Cons, tanques, senyals mòbils i altra
senyalització circulatòria mòbil.

m) Altres elements de mobiliari urbà amb les
mateixes finalitats.
Article 16. PAPERERES
Les deixalles sòlides de petit format com
papers, embolcalls i elements similars hauran
de dipositar-se a les papereres instal·lades amb
aquesta finalitat. És prohibit:
a) Llençar puntes de cigars o cigarretes, o
altres matèries enceses, a les papereres. En tot
cas, s’hi hauran de dipositar un cop apagades.
b) Dipositar a les papereres de la via pública
bosses d’escombraries i caixes o paquets de
dimensions superiors a les del recipient que les
ha de contenir.
c) Dipositar en les papereres de la via pública
líquids o deixalles que es puguin liquar.
d) Fer qualsevol acte que pugui malmetre la
paperera.
Article 17. BROLLADORS
PÚBLIQUES

I

FONTS

Tenen aquesta consideració les situades a les
vies públiques de la ciutat o dins el terme
municipal que són susceptibles d’ús i
d’aprofitament comú.
És prohibit:
a) Rentar-hi roba, o objectes de qualsevol
mena; pescar; rentar-se; banyar-se; rentar-hi
animals; vehicles de motor o similars; deixarhi nedar animals; llençar-hi qualsevol tipus de
producte o objecte, o enterbolir les aigües.
b) Abandonar-hi sota el raig galledes o
qualsevol altre recipient.
c) Beure directament del brollador, tret de les
fonts que tinguin instal·lació especial; alterar la
sortida de l’aigua dirigint-la fora del recipient
dissenyat per recollir-la, o altres actuacions
semblants.
Article 18. PARCS I JARDINS
18.1. La instal·lació i manteniment a la via
pública d’arbres, jardins i parcs públics com a
ornament de la ciutat i per al benefici i l’esplai
dels habitants, és competència municipal
exclusiva, sense perjudici dels arbres i vegetals
que hi ha a les finques particulars. Aquesta
Administració municipal podrà obligar els
propietaris de jardins particulars visibles des
de la via pública que estiguin en males
condicions a fer-hi els treballs que convingui
per tal que no desdiguin de l’estètica i el
decòrum de la ciutat.
18.2. Tothom ha de respectar els arbres de la
ciutat i les instal·lacions complementàries com
ara estàtues, reixes, proteccions, fanals, pals,
tanques i altres elements de decoració o
d’utilitat, i s’han d’abstenir de fer qualsevol
acte que els pugui espatllar, enlletgir o
embrutar. És prohibit de sacsejar els arbres,
podar-los pel seu compte, tallar-ne les
branques i fulles, gravar-ne l’escorça i tirar-hi
cap mena de líquid encara que no sigui
perjudicial, o cap mena de deixalla als voltants
dels arbres i en els seus clots i escocells.
18.3. Els visitants dels jardins i parcs de la
ciutat hauran de respectar-ne les plantes i les
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instal·lacions complementàries, evitar-hi tota
mena de desperfectes i brutícies, tenir-hi el
comportament adequat i observar-hi les
indicacions dels rètols i avisos i les que els
puguin formular els vigilants i els agents de la
Policia Municipal.
Hi és especialment prohibit:
Passar per damunt dels talussos, parterres,
plantacions, i tocar les plantes i les flors.
Pujar als arbres.
Perjudicar els arbres i plantacions de la manera
que sigui.
Collir flors, plantes o fruits.
Caçar o matar ocells.
Estirar-se a terra, als bancs públics i als
parterres.
Tirar papers o deixalles fora de les papereres i
embrutar el recinte de la manera que sigui.
Jugar a pilota i practicar exercicis físics fora
dels espais destinats a aquest fi.
Encendre foc o mantenir-lo encès.
Exercir, sense llicència o concessió, qualsevol
activitat industrial o comercial a l’interior dels
parcs o jardins i utilitzar-ne, amb finalitats
particulars alguna part o element.
Article 19. JARDINERES
19.1. Tothom haurà de respectar les plantes de
les jardineres i els elements destinats a la seva
ubicació, protecció o embelliment, i s’haurà
d’abstenir de qualsevol acte que els pugui
perjudicar o embrutar.
19.2. És prohibit sotraguejar les plantes, tallar
o arrancar branques, fulles, flors o fruits,
gravar o tallar l’escorça, buidar el contingut,
abocar tota classe de líquids encara que no
siguin perjudicials per a la jardinera, o tirar-hi
escombraries o residus.
19.3. Els propietaris d’immobles i els seus
veïns podran sol·licitar una autorització per
cultivar flors i plantes d’ornamentació a les
jardineres, que podrà ser concedida amb
caràcter totalment discrecional i, si escau, amb
condicions per al seu manteniment.
Article 20. PROHIBICIONS COMUNES
Sense perjudici de les especificacions establertes en els articles anteriors, són prohibicions comunes, amb relació al mobiliari
urbà:
a) Fer esclatar qualsevol tipus de petard en el
mobiliari urbà.
b) Sacsejar, arrancar, tombar, trencar, fer
malbé, embrutar, torçar o sostreure el mobiliari
urbà, i pujar-hi a sobre o enfilar-s’hi.
c) Desplaçar elements sense la llicència
municipal prèvia.
d) Encendre foc a prop del mobiliari urbà.
e) Enganxar adhesius, cartells i elements
similars a sobre el mobiliari urbà, llevat dels
suports publicitaris destinats a aquest efecte.
f) Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius
referents a circulació, transport urbà i altres
elements anàlegs.
g) Lligar cordes o altres elements que puguin
impedir el pas de vianants o vehicles.
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CAPITOL V
NETEJA DE LES VIES I ESPAIS PÚBLICS I
DELS ESPAIS PRIVATS VISIBLES DES DE
LA VIA PÚBLICA.
Article 21.- SUBJECTES OBLIGATS A
REALITZAR O COL·LABORAR EN LA
NETEJA
21.1. Tots els habitants i residents de la Bisbal
d’Empordà, així com els transeünts, estan
obligats, quan a la neteja de la població, a
observar una conducta tendint a evitar i
prevenir el seu embrutiment. De la mateixa
manera, estan obligats a denunciar a l'autoritat
municipal les infraccions referents a neteja
pública de les quals tinguin coneixement.
21.2. Correspon als particulars la neteja de les
voreres particulars, els solars particulars, els
carrers o passatges privats. L'Ajuntament
exerceix el control i inspecció d'aquesta neteja
i pot obligar a realitzar-la.
21.3. Correspon a l'administració municipal la
neteja de calçades, voreres, passeigs, papereres, rètols d'identificació de les vies públiques i resta d'elements de responsabilitat
municipal.
Article 22. ACTUACIONS PROHIBIDES
22.1. No serà permès llençar, abocar i dipositar
o abandonar a la via pública cap mena de
producte en estat sòlid, líquid o gasós.
Les deixalles sòlides de petit format com els
papers, embolcalls, burilles apagades o
similars hauran de dipositar-se a les papereres
instal·lades per aquesta finalitat. Els materials
residuals més voluminosos o bé els petits en
gran quantitat hauran de ser objecte de
lliurament ordenat als serveis municipals de
recollida de deixalles en la forma i condicions
que preveu la present ordenança així com les
altres normes i acords que tingui aprovades o
aprovi la Corporació Municipal.
22.2. En especial no serà permès efectuar els
següents actes a la via pública, ni en cap indret
fora dels expressament autoritzats en els casos
que es permeti:
a) Llençar, abocar o dipositar: papers, terres,
enderrocs o deixalles de qualsevol mena i
abandonar animals morts, així com dipositar
escombraries en forma diferent a la regulada
en aquesta ordenança i en les altres normes i
acords municipals vigents.
b) Abocar o vessar aigües residuals o
qualsevol d’altres, així com les procedents de
la neteja interior d'edificis i habitatges, en
especial als escossells dels arbres, les quals
s'hauran de llençar directament a través dels
serveis propis de cada habitatge o local. Resta
també prohibit el vessament d’aigües residuals
i productes o objectes a fonts, rieres, rius,
estanys, etc, ...
c) El llançament de puntes de cigars, o de
cigarreta, o altres matèries enceses a les
papereres. En tot cas s'hi hauran de dipositar
un cop apagades.

d) El llançament a terra de qualsevol mena de
deixalla des dels vehicles, ja estiguin parats o
en marxa.
e) Netejar i espolsar catifes, estores i robes en
general des dels balcons, finestres, terrats i
portes.
f) Regar les plantes col·locades a l'exterior dels
edificis si com a conseqüència d'aquesta
operació es produeixen vessaments i escorrims
sobre la via pública o sobre els seus elements.
En tot cas, el rec s'haurà de fer entre les 22:00
hores i les 7:00 hores procurant evitar qualsevol molèstia als ciutadans o a la comunitat
en general, així com als seus béns. Els testos i
els gerros de flors col·locats en les obertures
dels edificis no podran oferir perill de caure en
la via pública. En cas que els objectes
esmentats no estiguin en les condicions de
seguretat degudes, els agents de l’autoritat
municipal avisaran al seu propietari per tal que
prengui les mesures adequades per eliminar el
perill potencial. En cas d’inobservança,
l’Alcaldia decretarà d’ofici la retirada dels
objectes perillosos.
g) Dipositar a les papereres de la via pública,
bosses d'escombraries, caixes o paquets
anàlegs.
h) Encendre fogueres fora dels espais destinats
o autoritzats per a aquesta finalitat i sense
perjudici de les determinacions de l'Alcaldia
respecte de les mesures de prevenció d'incendis en cada moment. Caldrà demanar llicència
als efectes de poder obtenir l’autorització.
i) Rentar vehicles, maquinària o altres elements anàlegs a les vies públiques o en llocs
no autoritzats a aquests efectes.
j) Rentar animals.
k) Utilitzar aixetes, mànegues, dutxes, piscines
o anàlegs que no tinguin els desguassos
connectats al clavegueram o al pou negre de la
finca i/o vessin directament les aigües al carrer
o a les finques veïnes.
l) Qualsevol acció o omissió que generi l’emissió d’olors molestes, nocives i/o perjudicials
per a les persones i el medi ambient, estan el
responsable obligat a realitzar les accions
necessàries per a la seva cessació amb mitjans
conformes amb el progrés de la tècnica i amb
la legislació civil, sense perjudici d’haver de
suportar les sancions corresponents.
m) Només es poden encendre barbacoes dintre
de les àrees recreatives i d’acampada expressament autoritzades, així com als solars de les
urbanitzacions sempre que la barbacoa sigui
d’obra de fàbrica i disposi de mesures
adequades per evitar incendis.
n) Estacionar vehicles amb senyals de reclam o
rètols per a la seva venda o lloguer.
o) Orinar, defecar, esputar o perbocar.
Tenint en compte la importància que suposa
per a tots els ciutadans que la via pública
estigui en perfectes condicions de salubritat i
higiene i, molt particularment per als infants,
persones d’edat avançada, malats i persones
discapacitades, alguns dels quals necessiten de
mitjans de locomoció que els ajudin en els seus
desplaçaments, les infraccions contra les
disposicions d’aquesta Ordenança amb relació
a aquestes matèries, especialment el fet embrutar amb expectoracions, així com amb orina
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i dejeccions tant de persona com d’animal,
seran sancionades amb la màxima severitat.
Article 23. OBLIGACIONS DELS SERVEIS
MUNICIPALS DE NETEJA
Correspondrà a l'Administració Municipal, a
través dels serveis de neteja pública les
següents actuacions:
- Neteja de la via pública, així com els
elements del mobiliari urbà de responsabilitat
municipal, sense perjudici d'aquells elements
que corresponguin a determinades empreses
explotadores de serveis, previ informe dels
Serveis Tècnics Municipals.
- Reg i neteja de calçades, voreres i places.
- Neteja i buidat de les papereres situades a la
via pública.
- Neteges d'emergència en casos extraordinaris.
- La neteja dels rius, rieres i sèquies correspondrà als organismes competents sobre
aquesta matèria o altres responsables, segons
la normativa vigent sense perjudici de les
actuacions que, amb caràcter subsidiari, pogués emprendre l'autoritat municipal.
Article 24. OBLIGACIONS DELS PARTICULARS
24.1 La neteja de passatges particulars, patis
interiors, solars particulars, zones verdes particulars, façanes d'edificis particulars, voreres
particulars i similars, correspondrà als propietaris. En cas de copropietat dels elements
assenyalats, la responsabilitat de la neteja
correspondrà solidàriament a tots els titulars.
24.2. Els productes de l'escombrada i neteja de
la via pública i altres espais efectuada pels
particulars, en cap cas podran ser abandonats
al carrer, sinó que hauran de recollir-se en
bosses, havent-se de lliurar al servei de
recollida d'escombraries en la forma i
condicions prescrites en aquesta Ordenança i
en la resta de normes i acords aprovats per la
Corporació.
24.3. Els propietaris dels terrenys hauran de
mantenir-los lliures de deixalles i residus i en
perfectes condicions de salubritat i ornat
públic. També hauran d’impedir el fàcil accés
al solar i els possibles danys que pugui generar
a la resta de ciutadans, ja que en cas de
produir-se en seran els responsables. Aquestes
prescripcions inclou l'exigència de la desratització i desinsectació dels terrenys i serà
extensible als locals tancats o abandonats.
24.4. Els titulars d'establiments de venda de
productes amb embolcall alimentari de consum
o ús immediat o també els establiments de
begudes, gelats, caramels i derivats, estaran
obligats a instal·lar papereres o recipients
apropiats en un lloc visible a la sortida dels
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seus locals o instal·lacions. Tanmateix, els
esmentats titulars i els que disposin de
terrasses a la via pública, tindran l'obligació de
mantenir net i, per tant d'escombrar i fregar, el
tram de la via pública que correspongui, tantes
vegades com es precisi.
24.5. Els titulars d'establiments enfront dels
quals es realitzin operacions de càrrega i
descàrrega directament relacionades amb la
seva activitat, estan obligats a realitzar, tantes
vegades com calgui, la neteja complementària
de la via pública (escombrada) i també a
l'aplicació de detergents, d'acord amb l'activitat
desenvolupada, a fi de mantenir la via pública
en perfectes condicions. Aquests detergents
hauran de ser utilitzats per l’Ajuntament. A
manca d’autorització haurà de fer-se només
amb aigua o elements neutres.
La neteja mitjançant detergents no haurà de
causar perjudici a arbres i jardins públics.
24.6. Els organitzadors d'un acte públic al
carrer seran responsables de l’embrutiment de
la via pública com a conseqüència de la seva
celebració. L'Ajuntament els podrà exigir la
constitució d'una fiança per a garantir que,
acabat l'acte, deixaran la via pública en bones
condicions de netedat i, en cas de no fer-ho, en
seran responsables tant de la neteja com dels
possibles desperfectes ocasionats. La quantia
d’aquesta fiança es fixarà individualment per
cada acte en funció de les característiques del
mateix i l’afluència de públic prevista, i tindrà
un mínim de 50 € i un màxim de 5.000 €.
24.7. Per prevenir l’embrutiment, les persones
que realitzin obres en la via pública hauran de
procedir a la protecció d'aquesta mitjançant la
col·locació d'elements adients als voltants dels
enderrocs, terres i altres materials sobrants de
les obres, de tal forma que s'impedeixi
l'escampada i vessament d'aquests materials
fora de l'estricta zona afectada pels treballs.
Quan es tracti d'edificis en construcció, l'obligació diària de netejar la via pública, en tot
l'àmbit material afectat per l'obra, correspondrà
al contractista.
Article 25. ACTUACIÓ SUBSIDIÀRIA
25.1. Sense perjudici de les sancions que
siguin procedents en els casos d’incompliment,
l’Administració podrà realitzar, mitjançant els
seus serveis corresponents, les prestacions
ordenades als articles anteriors, amb càrrec als
obligats.
25.2. Una vegada els serveis municipals hagin
començat la dita prestació, no s’interromprà
encara que l’obligat manifestés els seu propòsit
de realitzar la prestació incomplerta.
CAPITOL VI
RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
Article 26. EL SERVEI DE RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES

26.1. L'Ajuntament, o una empresa concessionària, prestarà el servei de recollida
d'escombraries domiciliàries en tots els nuclis
de població del municipi.
26.2. La recollida d'escombraries es realitzarà
a través de contenidors adequats distribuïts en
tot el terme municipal.
26.3. El servei de recollida d'escombraries es
prestarà a les diferents zones de la població
amb la periodicitat que s’aprovi o estigui aprovada per la Corporació.
Es podrà modificar la freqüència del servei en
les diferents zones per tal d'atendre degudament les necessitats de tot el municipi.
26.4. El servei en cap cas es farà càrrec de
terres, runes, restes de material de construcció,
restes d’espurg d'arbres o altres productes
anàlegs fruit de l'agençament de jardins,
mobles i trastos vells, o residus industrials no
compresos en l'article següent, excepte que
estigui prevista aquesta recollida.
26.5. Es prohibeix el lliurament de deixalles
que continguin residus en forma líquida (olis,
vins, detergents, etc..) o susceptibles de liquarse.
26.6. Si com a conseqüència d’una deficient
presentació i dipòsit dels residus es produeix
un embrutiment de la via pública, l’usuari
causant en serà responsable i l’Ajuntament
podrà reclamar-li l’import dels possibles
danys, sens perjudici d’incoar-li el pertinent
expedient sancionador.
26.7. Els residus que restin escampats a la via
pública o presentats en forma diferent a la
prescrita pel present article seran responsabilitat de l’establiment o titular productor.
26.8. Els usuaris del servei estan obligats a
dipositar les escombraries a l'interior dels
contenidors, en bosses ben lligades, a partir de
les vuit del vespre i fins a les deu de la nit dels
dies de recollida. No és permès de dipositar-les
a l’exterior dels contenidors o fora de l’horari
establert, excepte en els carrers on es fa
recollida porta a porta.
26.9. Queda absolutament prohibit abocar
terres o runes a l’interior o a l’exterior dels
contenidors municipals, a la via pública, descampats, solars públics o privats, etc. L’infractor causant en serà responsable, i l’Ajuntament podrà exigir-li la immediata retirada
sens perjudici d’incoar-li el pertinent expedient
sancionador.
26.10. Els residus especials (mobles, electrodomèstics, etc) no podran dipositar-se en els
contenidors ni al costat d’aquests per ser
recollits pel servei ordinari de recollida
d’escombraries.
26.11. L'Ajuntament podrà establir tots els
serveis especials que consideri necessaris per
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la recollida de diferents tipus de residus que no
siguin idonis per ser recollits pel servei
ordinari.
26.12. La recollida de la resta de residus sòlids
urbans (plàstics, cartrons, etc) vindrà regulada
per una Ordenança específica.
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nança específica aprovada per aquest Ajuntament.

Article 29. DEURES DELS USUARIS DE
LES VIES PÚBLIQUES

28.2. Es prohibeix la instal·lació, modificació o
retirada de qualsevol senyalització vial o
equipament per a la seguretat de la circulació
sense autorització expressa de l'Alcaldia o
regidor delegat.

29.1. Els usuaris de la via estan obligats a
comportar-se de manera que no dificultin indegudament la circulació ni ocasionin perill,
perjudicis o molèsties innecessàries a les persones, o danys als béns. Concretament s'haurà
de transitar amb la diligència i precaució
necessàries per evitar qualsevol dany, propi o
aliè, tenint cura de no posar en perill, als altres
usuaris de la via, ja siguin vianants o vehicles.

Article 27. ELS CONTENIDORS
27.1. Els contenidors constitueixen un element
més del mobiliari urbà al servei dels ciutadans,
amb totes les conseqüències que això comporta, i en especial, la prohibició de malmetre’ls o d’enganxar-hi cartells, fulletons,
adhesius o altres elements si no estan autoritzats per la Corporació.
27.2. L'Ajuntament determinarà les característiques tècniques dels contenidors amb
criteris d'unificació pel que fa al model, així
com d'estanqueïtat, facilitat de maniobra i
estètica adequada. En els llocs on sigui
necessari durà a terme una subjecció destinada
a evitar el moviment dels contenidors a causa
del vent.
27.3. Els contenidors se situaran a la via pública responent a criteris racionals i d'estratègia
amb la finalitat de cobrir adequadament tots
els sectors de la població i procurant que
estiguin a distàncies raonables dels usuaris.
27.4. Els contenidors situats a la via pública
seran degudament senyalitzats i tindran la
consideració de serveis especials de l'espai
urbà per a la càrrega, descàrrega, neteja i
demés operacions pròpies del servei. Restarà
prohibit el seu desplaçament o manipulació
fora dels espais senyalitzats. Així mateix,
restarà prohibit causar qualsevol destorb a la
prestació del servei de retirada de contenidors
per la càrrega i descàrrega de residus. Tot
destorb ocasionat podrà ser reclamat a
l’administrat que l’hagi generat i n’estarà
obligat a la seva reparació i al pagament de les
despeses en cas de derivar-se conseqüències
econòmiques.
27.5. L'Ajuntament determinarà el nombre de
contenidors necessaris, amb l’objectiu d'absorbir tota la producció de residus domiciliaris
del municipi.
27.6. El manteniment i neteja dels contenidors
correspondrà al servei municipal de recollida
de deixalles, excepte en aquells casos que el
contenidor sigui d’ús exclusiu o de propietat
privada.
CAPITOL VIII
CIRCULACIÓ EN VIES URBANES
Article 28. NORMATIVA APLICABLE
28.1. Seran directament aplicables en tot el
terme municipal, a més de les disposicions que
conté aquest capítol, les normes del text
articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Vial, i l’orde-

28.3. Els danys que voluntàriament es causin a
les instal·lacions i senyals seran objecte d'indemnització, fins a la seva completa reposició,
pel seu autor, sense perjudici de la multa que
correspongui i de les responsabilitats penals en
què hagués pogut incórrer. Els danys que es
produeixin involuntàriament en les instal·lacions i senyals seran, en tot cas, indemnitzats
pel seu causant.
28.4. Es considera equipament per a la
seguretat de la circulació els reductors de
velocitat. A l’objecte de millorar la seguretat
en la circulació de les vies urbanes s’instal·laran dispositius sobre la superfície de la
calçada amb la finalitat d’obtenir una velocitat
de circulació reduïdes en determinats trams de
via.
Els projectes que a l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança estiguessin en fase de
redacció, d’aprovació o aprovats sense contractar hauran d’adaptar-se a aquesta normativa abans de la seva execució d’acord amb
els següents criteris de disseny:
28.4.a) Materials de construcció.- Per als
reductors de velocitat fabricats “in situ” es
considera com a únic material adequat l’aglomerat asfàltic
28.4.b) Geometria.- Per a la implantació en
trams on les velocitats requerides estiguin
compreses entre els 30 i 50 km/h, les
característiques geomètriques dels dos tipus de
reductors seran:
Reductor tipus “esquena d’ase” in situ.- (1r
gràfic). També el perfil longitudinal formarà
un trapezi però de dimensions més reduïdes:
Alçada: 14 cm
Longitud de la zona sobre elevada: 0,80 m
Longitud de les rampes: 1,00 m
Pas peatonal sobre elevat (reductor trapezoidal).- (2n gràfic B) El perfil longitudinal
comprèn una zona sobre elevada i dues parts
de pendent, anomenades rampa, formant un
trapezi. Les seves dimensions seran:
Alçada: 14 cm
Longitud de la zona sobre elevada: 3,80 m
Longitud de les rampes: 1,20 m
28.4.c) Connexió amb la vorera.- En el cas de
pas peatonal sobre elevat, si la vorera tingués
una alçada superior als 14 cm i a l’objecte de
facilitar el desplaçament de persones amb
mobilitat reduïda, es rebaixarà aquesta en tota
l’amplada longitudinal del pas per permetre la
continuïtat del pas peatonal.

29.2. Es prohibeix llençar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o matèries que
puguin dificultar la lliure circulació, parada o
estacionament, fer-les perilloses o deteriorar
aquella o les seves instal·lacions, o produir en
ella o en les seves rodalies efectes que modifiquin les condicions apropiades per circular,
parar o estacionar.
29.3. Qui hagués creat sobre la via algun
obstacle o perill l'haurà de fer desaparèixer el
més aviat possible, adoptant mentrestant les
mesures necessàries perquè pugui ser advertit
pels altres usuaris i perquè no es dificulti la
circulació per la via pública.
29.4. Es prohibeix llençar a la via qualsevol
objecte que pugui posar en perill la seguretat
vial.
CAPITOL IX
MESURES PROTECTORES CONTRA ELS
SOROLLS
Article 30. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
30.1. L'objecte de les mesures establertes en
aquest capí¬tol és la protecció del medi
ambient contra les pertorbacions i molèsties
produïdes per l'emissió inadequada de sorolls.
30.2. L'acció municipal tendirà a evitar que els
sorolls i vibracions no superin els termes i
condicions previstos a la normativa de sorolls
corresponent i que s’adeqüin al règim que s’hi
preveu.
Article 31. PROHIBICIONS GENÈRIQUES
31.1. Amb caràcter general es prohibeix l'ús de
tot dispositiu sonor amb finalitats de propaganda, reclam, avís, distracció i anàlegs, el
nivell dels quals excedeixi dels assenyalats per
la normativa aplicable.
31.2. Aquesta prohibició no regirà en els casos
d'alarma, urgència o tradicional consens de la
població, i podrà ser dispensada en la totalitat
o en part del terme municipal per raons d'interès públic o d'especial significació ciutadana.
31.3. És prohibit, des de les 21.00 hores fins a
les 8.00 hores, deixar en patis, terrasses,
galeries i balcons o altres espais oberts,
animals domèstics que amb els seus sons, crits
o cants destorbin el descans dels veïns. Fora de
l’horari esmentat, els seus propietaris o
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encarregats els trauran d’aquests llocs si ocasionen molèsties evidents als altres estadants
de l’immoble o als de les cases veïnes.
31.4. El funcionament, a l’interior dels habitatges, d’electrodomèstics de qualsevol classe
s’ha d’ajustar de manera que no se superin els
valors límit d’immissió que estableix la
corresponent Ordenança municipal vigent.
31.5. El funcionament de les instal·lacions de
climatització i/o ventilació no ha d’originar en
els edificis contigus o pròxims que no són
usuaris d’aquests serveis valors d’immissió
superiors als que estableix la corresponent
Ordenança municipal vigent, tant en l’àmbit
interior com en l’exterior.
Article 32. SOROLLS PRODUITS PER
DISPOSITIUS D'ALARMA
32.1. Amb l'excepció d'allò que prescriu
l'article anterior, es prohibeix fer sonar sense
causa justificada qualsevol sistema d'avís,
alarma i senyalització d'emergència.
32.2. No obstant, es podran autoritzar proves i
assaigs d'aparells d'alarma i emergència.
32.3. Les alarmes i dispositius instal·lats a
establiments comercials o qualsevol altre
immoble hauran de ser comunicades a l’Ajuntament amb indicació del domicili del propietari o persona responsable, així com el
sistema o procediment d'aturar-les en cas de
posar-se en marxa fortuïtament.
32.4. Les alarmes instal·lades a vehicles, siguin
o no vehicles inclosos al padró municipal de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica,
que es mantinguin en funcionament de manera
perllongada per període superior a 30 minuts
durant el dia (08.00h a les 21.00h) o 15 minuts
durant la nit (21.00h a les 08.00h), podran ser
motiu de retirada amb la grua municipal per tal
d’evitar en la manera del que sigui possible els
efectes destorbadors.
L'anterior mesura s'entén sense perjudici d'imposició de la corresponent sanció, quan les
molèsties derivin d'actes imputables en l'actuació del propietari o industrial subministrador,
com a conseqüència d'una deficient instal·lació
o mancança de les operacions necessàries per
mantenir-los en bon estat de conservació.
32.5. Amb la sol·licitud de la llicència
d'obertura d'un establiment, tant si l'activitat és
innòcua com classificada, o en el canvi de
titular s'haurà d'especificar en la documentació
a aportar si el local o l'activitat en qüestió
disposa d'alarma sonora de robatori i/o alarma
d'incendis.
32.6. Seran retirats de la via pública els
vehicles aparcats o mal estacionats que
produeixin sorolls innecessaris d'alarma o
senyalització d'emergència.
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Article 33. APARELLS REPRODUCTORS
DE SO
Els receptors de radio i televisió i, en general
de tots els aparells reproductors de so
s'instal·laran de manera que el nivell sonor
transmès als habitatges o locals adjacents no
excedeixi del valor previst per la normativa
aplicable.
Article 34. PERTORBACIONS CAUSADES
PER CONDUCTES INCÍVIQUES EN
GENERAL.
Qualsevol altra activitat o comportament singular o col·lectiu no contingut en els articles
precedents, que comporti una pertorbació per
sorolls i vibracions per al veïnat, que sigui
evitable amb l'observació d'una conducta
cívica normal s'entendran incursos en el règim
sancionador d'aquesta Ordenança.
Els infractors, amb la comprovació prèvia del
personal acreditat de l’Ajuntament, seran
requerits perquè cessin l’activitat pertorbadora,
sense perjudici de la imposició de la sanció
corresponent. A aquest efecte, el responsable
del focus emissor té l’obligació, si es dóna el
cas, de facilitar l’accés a l’edifici al personal
acreditat de l’Ajuntament.
Article 35. SOROLLS PRODUITS PER LA
VEU O L'ACTUACIÓ DIREC¬TA DE LES
PERSONES
35.1. Amb relació als sorolls produïts per la
veu humana o per l'activitat directa de les
persones, queda prohibit:
a) Cantar, parlar o reproduir sons sigui quin
sigui el mitjà, en un to de veu excessivament
elevat, als domicilis particulars, espais lliures,
piscines, a les escales i patis de les cases, en
especial des de les 22 h. fins a les 8 h.
b) Qualsevol altre tipus de soroll evitable a
l'interior de les edificacions, en especial des de
les 21 h. fins a les 8h., produït per reparacions
materials o mecàniques, de caràcter domèstic,
canvi de mobles o per altra causa.
35.2. Els infractors, prèvia denúncia comprovada per funcionari municipal competent, o
bé d'ofici, seran sancionats per l'Alcaldia amb
multa en la quantia que permeti en cada
moment la normativa vigent, seguint-se el
pertinent procediment administratiu.
Article 36. NORMES EN RELACIÓ AMB
ELS SOROLLS PRODUITS PER LA VEU
HUMANA I APARELLS REPRODUCTORS
DE SO
36.1. Amb referència als sorolls contemplats
en els articles anteriors, s'estableixen les
prevencions següents:
a) Els propietaris o usuaris de receptors de
ràdio i de televisió, tocadiscs, magnetòfons,
altaveus, pianos i altres instruments musicals i
acústics, hauran de baixar el seu volum o
utilitzar-los de forma que no ocasionin molèsties als veïns, en especial des de les 21 h. fins a
les 8 h., i en les demés hores, a petició de

qualsevol veí que ho formuli per tenir malalt
en el seu domicili o per qualsevol altra causa
notòriament justificada.
b) Les activitats musicals, instrumentals, de
ball o dansa, i les festes en domicilis
particulars, s'atendran al que s'estableix a
l'anterior apartat a).
c) Els que portin en funcionament, per la via
pública o en vehicles de transport públic,
receptors de ràdio anome¬nats "transistors"
hauran de tancar la connexió d'aquests a
requeriment de qualsevol Autoritat Municipal.
En tot cas, desobeït el requeriment del
funcionari actuant, podrà aquest tancar la
connexió.
36.2. Resta prohibit circular amb un vehicle
que tingui connectat un aparell que reprodueixi
música en un volum alt, considerant-se com a
tal, aquell volum que pugui ser escoltat fora de
la cabina del vehicle a un distància superior als
30 metres. Hauran de tancar la connexió
d'aquests a requeriment de qualsevol Autoritat
Municipal. En tot cas, desobeït el requeriment
del funcionari actuant, podrà aquest tancar la
connexió.
36.3. A més de complir les condicions que
estableix la llicència d’obertura, els locals
d’esbargiment públic o recreatiu, com ara bars,
restaurants i similars, han de respectar l’horari
de tancament establert per la legislació vigent.
Els titulars dels establiments són els responsables de vetllar, amb els mitjans que calgui,
perquè els usuaris, quan entrin o surtin del
local, no produeixin molèsties al veïnat.
36.4. Els infractors, prèvia denúncia comprovada per funcionari competent, o bé d'ofici,
seran sancionats per l'Alcaldia amb multa en la
quantia que permeti en cada moment la vigent
Ordenança, seguint-se el pertinent procediment
administratiu.
36.5. Caldrà que totes les pertorbacions
sonores previstes per present precepte així com
les previstes en aquesta ordenança, cessin de
manera immediata des del requeriment verbal
o per escrit que efectuï el funcionari actuant.
CAPITOL X
ACTIVITATS I ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA ON S’EXERCEIX
LA PROSTITUCIÓ
Article 37. OBJECTE
Aquestes normes regulen l’ordenació i la
intervenció municipal dels establiments de
concurrència pública on s’exerceix la prostitució, exhibició sexual i sex-shops, al
municipi de La Bisbal d’Empordà, dins l’àmbit
regulat pel Decret 217/2002, d’1 d’agost.
Queda prohibit l’exercici de la prostitució a la
via pública.
Article 38. ÀMBIT D’APLICACIÓ
38.1. Estan sotmesos a les disposicions
d’aquest Capítol tots els locals de pública
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concurrència on es prestin els serveis
esmentats a l’article 344. Queden inclosos en
aquest apartat els locals que disposin de
reservats annexos a la dependència principal sigui quina sigui la seva activitat-, on es
prestin aquests serveis.
38.2. Els locals amb servei de bar, els que
ofereixin actuacions i espectacles i qualsevol
altre local obert al públic que ofereixi serveis
de naturalesa sexual.
Article 39.
ÇAMENT

CONDICIONS

D’EMPLA-

39.1. Aquests locals com també les sales
d’exhibició sexual i sex-shops, només es
podran autoritzar en zones on en sigui
compatible l’ús de conformitat amb la taula de
compatibilitat d’usos del Pla General d’ordenació urbana i Territorial de La Bisbal
d’Empordà, sense que en cap cas, el lloc on es
vulguin ubicar estigui a una distància inferior a
400 metres dels centres següents:
a) Centres docents en els que s’imparteixin
ensenyaments del règim general del sistema
educatiu, en qualsevol dels seus nivells i
cicles, així com locals quan la naturalesa de la
seva activitat suposi l’afluència de menors
d’edat.
b) Qualsevol tipus de locals de lleure,
comercials o esportius que per la seva
naturalesa i activitat suposin l’afluència de
menors d’edat.
c) Hospitals i clíniques amb internament i
residències assistides com també de centres
religiosos.
39.2. No podran ubicar-se a menys de 200
metres dels centres següents:
a) Centres, dependències, delegacions o locals
de qualsevol Administració pública.
b) Altres locals dedicats a la mateixa activitat
objecte de la present Ordenança.
39.3. És prohibida la ubicació dels locals
objecte d’aquesta Ordenança:
a) En els soterranis d’edificis entre mitgeres,
llevat que disposin d’accés directe i horitzontal
a la rasant del carrer, de manera que no calgui
salvar cap desnivell ni en sentit ascendent ni
descendent entre l’establiment i el carrer.
b) En edificis d’habitatges i locals contigus als
habitatges.
c) En qualsevol local fix o habitatge mòbil que
no s’ajusti a les condicions previstes en
aquesta Ordenança.
Article 40. CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ
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complir les condicions que estableix la seva
reglamentació específica segons el que disposa
el Decret 217/2002, d’1 d’agost, pel qual es
regulen els locals de pública concurrència on
s’exerceix la prostitució o, quan sigui procedent, les disposicions que el complementin o el
substitueixin.
40.2. La superfície mínima dels locals serà de
200 metres quadrats.
40.3. Els elements publicitaris a la via públic
hauran de complir en tot moment les vigents
disposicions municipals en aquesta matèria. En
tots els casos s’haurà d’anunciar la prohibició
d’accés a menors d’edat.
40.4. L’accés als reservats s’haurà d’efectuar
des de l’interior del local principal.
Article 41. CONTROL D’ACCÉS I VIGILÀNCIA
41.1. Els titulars i responsables del local
hauran de garantir mitjançant l’adequat
control, la inaccessibilitat de persones menors
d’edat i a aquest efecte tindran la facultat
d’exigir l’exhibició del document nacional
d’identitat o un altre document acreditatiu de
la personalitat per tal que se n’acrediti la edat.
41.2. Els locals objecte d’aquesta Ordenança
hauran de disposar d’un vigilant de seguretat
durant tot el temps de prestació de l’activitat.
El vigilant haurà de complir amb els requisits
legals establerts per les vigents disposicions en
matèria de seguretat privada.
Article 42. SERVEIS SANITARIS
Els titulars i responsables dels locals on
s’exerceixi qualsevol tipus d’activitat objecte
d’aquesta Ordenança hauran de complir i fer
complir la normativa vigent en matèria de
sanitat preventiva i de control que eviti
qualsevol malaltia de transmissió sexual.
L’Ajuntament estarà facultat per clausurar de
forma immediata amb caràcter preventiu i de
cautela, aquells locals que no compleixin les
disposicions vigents en aquesta matèria.
Article 43. HORARIS
Els horaris estaran limitats pel d’obertura a les
18.00 hores i el de tancament que serà a les
3.00 hores, amb possibilitat de prolongació una
hora més els divendres, dissabtes i diumenges i
vigílies de determinades festes, sempre amb
l’autorització municipal prèvia.
Article 44. LLICÈNCIA MUNICIPAL

40.1. Tots els locals hauran d’haver tramitat la
corresponent llicència d’obertura d’establiments o llicència ambiental, d’acord amb les
disposicions administratives municipals o de
rang superior, que regulen l’exercici d’activitats reglamentades.
A més de les normes i reglaments de caràcter
general, aquests establiments, hauran de

Els locals on es prestin els serveis de
naturalesa sexual, han de disposar de la
corresponent llicència municipal específica, a
més de les que siguin preceptives per qualsevol altra activitat, segons la vigent normativa. Per a l’atorgament de la llicència
específica s’hauran de complir les condicions i
requisits establerts en la present Ordenança.

L’òrgan competent per a l’atorgament de la
llicència serà la Junta de Govern de l’Ajuntament.
Article 45. INSPECCIONS
A més de les inspeccions previstes en la
normativa vigent, la Policia Municipal i els
tècnics municipals podran inspeccionar els
locals de pública concurrència on s’exerceix la
prostitució o la prestació de serveis de
naturalesa sexual, per tal de determinar el
compliment de la normativa específica que
correspon a aquests locals.
Article 46. RÈGIM SANCIONADOR
46.1. Els titulars dels establiments que no
compleixin les disposicions d’aquesta Ordenança podran ser sancionats de conformitat
amb el que preveu la Llei 10/1990, de 15 de
juny, sobre policia de l’espectacle, les
activitats recreatives i els establiments públics.
46.2. Les infraccions a la present Ordenança
poden constituir faltes molt greus, greus i
lleus.
46.3. Són faltes molt greus:
a) L’exercici de la prostitució i la prestació de
serveis de naturalesa sexual en locals sense
disposar de les autoritzacions i llicències pertinents.
b) L’incompliment de les normes sanitàries
previstes en la present Ordenança.
c) Permetre l’entrada de menors als locals.
d) Qualsevol de les previstes com a molt greus
per la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre
policia de l’espectacle o disposicions legals
que la substitueixin i que regulin aspectes
objecte d’aquest Títol.
46.4. Són faltes greus:
a) El mal estat de conservació dels locals, les
instal·lacions o els serveis, que produeixin
incomoditat als usuaris o minva de la higiene
necessària.
b) La manca de rètols que prohibeixin l’entrada de menors o d’altres que exigeixi la
normativa vigent per raons de protecció dels
menors, de sanitat o de seguretat.
c) Qualsevol de les previstes com a greus per
la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de
l’espectacle o disposicions legals que la
substitueixin i que regulin aspectes objecte
d’aquest Títol.
46.5. Són faltes lleus qualsevol acció o omissió
que impliqui infracció de les disposicions
vigents no tipificades en l’article 8 d’aquesta
Ordenança.
46.6. Les sancions aplicables a cadascuna de
les faltes seran les previstes per la Llei
10/1990, de 15 de juny a les quals es remet
aquesta Ordenança, com també en el procediment i competència en matèria sancionadora.
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Article 47. ALTRA NORMATIVA APLICABLE
En tot allò no regulat específicament en aquest
Títol s’aplicarà la Llei 10/1990, de 15 de juny,
sobre policia de l’espectacle, les activitats
recreatives i els establiments públics com també les seves disposicions complementàries i
concordants; les vigents ordenances municipals, el Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
CAPITOL XI
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 48. CLASSES D'INFRACCIONS
48.1.- Les infraccions de la present Ordenança
podran ser lleus, greus o molt greus.
48.2.- La qualificació de les infraccions que no
vinguin expressament qualificades en aquest
capítol es realitzarà prenent en consideració els
següents elements:
a) Pertorbació o molèsties causades.
b) Danys causats.
c) Ànim de lucre.
d) Desconsideració envers els ciutadans o
l'Ajuntament.
e) Temeritat o mala fe.
f) Reiteració o reincidència.
En tot cas, podran ser sancionades totes
aquelles conductes respecte de la qual tingui
coneixement i competència l’Ajuntament i es
trobin degudament tipificades en una norma
estatal, autonòmica o municipal. També
aquelles conductes que, tot i estar previstes en
aquesta ordenança, no tenen una tipificació en
aquest text, sinó en una altra norma, ja sigui
estatal, autonòmica o local.
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cions de seguretat degudes, els agents de
l’autoritat municipal avisaran al seu propietari
per tal que prengui les mesures adequades per
eliminar el perill potencial. En cas d’inobservança, l’Alcaldia decretarà d’ofici la retirada dels objectes perillosos.
Dipositar a les papereres de la via pública, bosses d'escombraries, caixes o paquets anàlegs.
Utilitzar aixetes, mànegues, dutxes, piscines o
anàlegs que no tinguin els desguassos connectats al clavegueram o al pou negre de la
finca i/o vessin directament les aigües al carrer
o a les finques veïnes.
b) Del capítol VI (recollida d'escombraries):
Dipositar les bosses de deixalles sense lligar o
obertes
Dipositar bosses de deixalles fora dels
contenidors.
Dipositar bosses de deixalles o residus que
continguin líquids.
Dipositar les bosses després d'efectuada la
recollida.
Desplaçar del seu lloc els contenidors.
f) Del capítol IX (sorolls):
Les que es prevegin com a tals per l’ordenança
corresponent.

a) Del capítol V (neteja de les vies i espais
públics i dels espais privats visibles des de la
via pública):
Llençar, abocar i dipositar o abandonar a la via
pública deixalles sòlides de petit format com
els papers, embolcalls, burilles apagades o
similars
Netejar i espolsar catifes, estores i robes en
general des dels balcons, finestres, terrats i
portes.
Regar les plantes col·locades a l'exterior dels
edificis si com a conseqüència d'aquesta
operació es produeixen vessaments i escorrims
sobre la via pública o sobre els seus elements.
En tot cas, el rec s'haurà de fer entre les 22:00
hores i les 7:00 hores procurant evitar
qualsevol molèstia als ciutadans o a la
comunitat en general, així com als seus béns.
Els testos i els gerros de flors col·locats en les
obertures dels edificis no podran oferir perill
de caure en la via pública. En cas que els
objectes esmentats no estiguin en les condi-

f) Del capítol IX (sorolls):
les que es prevegin com a tals per la normativa
respectiva.
Article 51. INFRACCIONS MOLT GREUS

Article 50. INFRACCIONS GREUS
Es consideraran infraccions greus d'aquesta
Ordenança, a títol enunciatiu, les següents:
a) Del capítol III (conductes prohibides):
Ús de carrabines d’aire comprimit i altres
armes a la via pública
b) Del capítol IV (conservació dels bens de
domini públic municipal):
Qualsevol comportament que suposi un mal ús
o que generi embrutar o danyar la via pública i
els seus elements estructurals contemplat en
aquesta ordenança
c) Del capítol V (neteja de les vies i espais
públics i dels espais privats visibles des de la
via pública):

Article 49. INFRACCIONS LLEUS
Es consideraran infraccions lleus de la present
Ordenança, a títol enunciatiu, les següents:

Encendre fogueres fora dels espais destinats o
autoritzats per a aquesta finalitat i sense perjudici de les determinacions de l'Alcaldia respecte de les mesures de prevenció d'incendis
en cada moment. Caldrà demanar llicència als
efectes de poder obtenir l’autorització.
Orinar, defecar, esputar o perbocar.
d) Del capítol VI (recollida d'escombraries):
Abandonar les deixalles o residus a la via
pública, solars, torrents, rieres, etc.
Abocar terres o runes a la via pública, solars,
torrents, etc.
La comissió de dues faltes lleus en un període
de sis mesos, o de tres en el període d'un any.
e) Del capítol VIII (ocupació de via pública):
No respectar els horaris establerts tres vegades.
Tenir els elements situats dins la superfície o
espai d’ocupació de via pública, en mal estat,
deteriorats i en falta de condicions de seguretat
o estètica.
Impedir el pas de vianants o veïns.

Llençar, abocar o dipositar: papers, terres,
enderrocs o deixalles de qualsevol mena i
abandonar animals morts, així com dipositar
escombraries en forma diferent a la regulada
en aquesta ordenança i en les altres normes i
acords municipals vigents.
Abocar o vessar aigües residuals o qualsevol
d’altres, així com les procedents de la neteja
interior d'edificis i habitatges, en especial als
escossells dels arbres, les quals s'hauran de
llençar directament a través dels serveis propis
de cada habitatge o local. Resta també prohibit
el vessament d’aigües residuals i productes o
objectes a fonts, rieres, rius, etc, ...
El llançament de puntes de cigars, o de cigarreta, o altres matèries enceses a les
papereres. En tot cas s'hi hauran de dipositar
un cop apagades.
El llançament a terra de qualsevol mena de
deixalla des dels vehicles, ja estiguin parats o
en marxa.
Dipositar a les papereres de la via pública,
bosses d'escombraries, caixes o paquets
anàlegs.

Es consideraran infraccions molt greus
d'aquesta Ordenança, a títol enunciatiu, les
següents:
a) Del capítol VII (recollida d'escombraries):
La comissió de tres faltes lleus en sis mesos o
dues greus en el període d'un any.
b) Del capítol IX (sorolls):
les previstes com a tals per la normativa
respectiva.
c) Malmetre elements integrants del mobiliari
urbà, sigui quin sigui aquest element, amb
sanció afegida de reparació de l’element o
substitució en cas de ser necessari.
d) Fer pintades en parets, murs, façanes, etc,
no autoritzades per la propietat i/o per
l’Ajuntament, amb sanció afegida de reparació
del dany causat.
Article 52. CLASSES DE SANCIONS
52.1.- Les infraccions de la present Ordenança
podran ser sancionades amb:
a) Multes pecuniàries.
b) Suspensió temporal d'activitats.
c) Clausura temporal d'establiments.
d) Supressió temporal de llicències.
e) Caducitat definitiva de llicències.
f) Reducció de l'horari d'obertura al públic dels
establiments.
h) Immobilització temporal de vehicles.
i).- Sanció afegida de reparació del dany.
52.2.- Les multes pecuniàries podran reiterarse mentre persisteixi l'actuació infractora.
53.3.- La imposició de les sancions procedents
per les infraccions d'aquesta Ordenança no
serà incompatible amb l'adopció de totes les
mesures necessàries per fer cessar les
actuacions infractores o restaurar l'ordre jurídic
infringit.
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Article
53.
SANCIONS
INFRACCIONS LLEUS

PER
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LES

Per la comissió d'infraccions lleus de la present
Ordenança es podran imposar les següents
sancions:
a) Multa pecuniària de 30 fins a 90 euros.
b) Suspensió temporal de llicència per un
termini de fins a dos dies.
c) Clausura temporal d'establiment o instal·lacions per un termini de fins a dos dies.
d) Reducció de en una hora l'horari d'obertura
al públic per un període no superior a 15 dies.
En cas d’existir regulació específica d’una
matèria concreta, la que es prevegi per
l’ordenança o normativa concreta, ja sigui
estatal, autonòmica o local, en la referida
matèria.
Article 54. SANCIONS PER LES INFRACCIONS GREUS
Per la comissió d'infraccions greus de la
present Ordenança es podran imposar les
següents sancions:
a) Multa pecuniària de 90,01 fins a 250 euros.
b) Suspensió temporal de llicència per un
termini de 3 fins a 7 dies.
c) Clausura temporal d'establiment o instal·lacions per un termini de 3 fins a 7 dies.
d) Reducció en una hora de l'horari d'obertura
al públic per un període superior a 15 dies,
amb un màxim de 3 mesos.
e) Retirada temporal de vehicles fins que es
proveeixin de silenciador adequat.
En cas d’existir regulació específica d’una
matèria concreta, la que es prevegi per l’ordenança o normativa concreta, ja sigui estatal,
autonòmica o local, en la referida matèria.
Article 55. SANCIONS PER LES INFRACCIONS MOLT GREUS
Per la comissió d'infraccions molt greus de la
present Ordenança es podran imposar les
següents sancions:
a) Multa pecuniària de 250,01 fins a 900 euros.
b) Suspensió temporal de llicència per un
termini de 8 fins a 30 dies.
c) Caducitat definitiva de llicència i multa de
fins a 900 euros.
d) Clausura temporal d'establiment o instal·lacions per un termini de 8 fins a 30 dies.
e) Retirada temporal de vehicles i multa de fins
a 300 euros.
f) Revocació de llicència i multa fins a 600
euros.
En cas d’existir regulació específica d’una
matèria concreta, la que es prevegi per l’ordenança o normativa concreta, ja sigui estatal,
autonòmica o local, en la referida matèria.
Article 56.
NADOR.

PROCEDIMENT

SANCIO-

56.1.- El procediment per sancionar les
infraccions previstes en aquesta Ordenança

serà el que regula el Decret 278/1993 de 9 de
novembre, llevat dels casos pels quals
l'ordenança contempla una regulació específica.
2.- En tot allò que no estigui expressament
previst en la norma anterior, s'aplicarà el RD
1398/1993 de 4 d'agost o norma que el
substitueixi.
3.- En els supòsits de reconeixement voluntari
de la responsabilitat, amb pagament de la
multa proposada, es podran aplicar reduccions
de fins al 40 per 100 de la quantia d'aquella.
Les reduccions que procedeixi hauran de
quedar determinades en la notificació de la
iniciació del procediment o en l’acte de
pagament de l’interessat.
4.- Allò que disposa l'apartat 3 que precedeix,
serà d'aplicació a tots els procediments
sancionadors que es tramitin a l'Ajuntament,
inclosos els urbanístics, llevat que les normes
específiques de cada matèria no ho permetin.

infracció d’acord amb allò que estableix la
legislació vigent
c) En el cas d’animals, les persones que siguin
propietàries o possessors d’acord amb el què
estableix la legislació sectorial.
d) Les persones titulars de les llicències quan
en motiu d’un dret concedit cometin una
infracció especificada en l’ordenança
e) Els titulars dels establiments en les
infraccions en què si faci referència.
La declaració de la responsabilitat per
infracció i la imposició de la sanció corresponent no evitaran, en cap cas, l’obligació
d’indemnitzar els danys i perjudicis causats.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
El Ple municipal queda facultat per aprovar
quadres de multes pecuniàries amb subjecció a
les prescripcions del capítol de règim
sancionador d'aquesta Ordenança, així com per
adoptar quantes mesures siguin necessàries per
l'aplicació efectiva de la mateixa.

5.- Es podran adoptar les mesures cautelars
oportunes pel restabliment de l’ordre i l’interés
públic, i caldrà respectar els terminis de
restabliment de la legalitat, ordre i interés
públics, en els casos on aquest termini vingui
expressament previst per les ordenances o
normes d’aplicació a cada matèria.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

6.- En cas que s’acordés la imposició de multa
pecuniària i aquesta no fos abonada per
l’interessat en el termini màxim de pagament
previst, passarà automàticament a via executiva de pagament i se’n donarà compte al
Servei de Recaptació Municipal i a la resta de
departaments municipals corresponents als
efectes que en faci les oportunes gestions
contra el patrimoni del deutor amb subjecció a
la vigent normativa en cada moment.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

7.- Determinada la responsabilitat administrativa de l’infractor i assenyalada la multa,
podrà convenir-se de forma voluntària la
substitució del pagament la quantia de la
sanció pels danys i perjudicis als béns, les
instal·lacions, els arbres i el mobiliari urbà de
titularitat municipal, per la realització física
dels treballs que requereixi la reparació del
dany i la recuperació del seu aspecte anterior.
En aquest cas, els materials i estris necessaris
seran facilitats per l’Ajuntament.
ARTICLE 57. PERSONES RESPONSABLES
Seran responsables directes de les infraccions
d’aquesta ordenança:
a) Les persones autores materials de les
infraccions, sigui per acció o per omissió, tret
dels supòsits que siguin menors d’edat o que
concorri en algun d’ells alguna causa legal
d’ininputabilitat. En aquest cas en respondran
els pares, les mares, els tutors legals o aquelles
persones que posseeixin la custòdia o guarda
legal.
b) Les persones titulars o propietàries dels
vehicles amb els quals s’hagi comès la

Com a regla general caldrà que tota
senyalització gràfica que es dugui a terme,
sigui quin sigui l’àmbit de l’ordenança, i
sempre que en sigui necessària la mateixa, es
faci amb símbols i signes entenedors.

També, amb l’objectiu que esdevingui una
acció educativa i, al mateix temps, coercitiva,
pel que al propi acte incívic suposa, i a fi i
efecte d’acabar amb els esmentats comportaments, s’introdueix l’opció de substituir la
sanció econòmica per la possibilitat que, els
menors d’edat, fins als 18 anys, realitzin
tasques comunitàries corresponents en la
reparació del dany causat o equivalent, sense
perjudici tanmateix d’una sanció econòmica en
els casos de reincidència. Aquestes mesures es
desenvoluparan sempre fora de l’horari escolar
i sota la tutela del personal municipal adient.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades les disposicions contradictòries amb aquesta de l’Ordenança reguladora d’obres i instal·lacions a la via pública
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de
data 27 de gener de 1993 (BOP de Girona 108
de 2 de setembre de 1993)
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor al dia
següent de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, i el seu període de
vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin
la seva modificació o derogació expresses.
Aprovada definitvament a la sessió plenària de
dia 31.03.2009
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Núm. 6286

Núm. 6288

AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D’EMPORDÀ

AJUNTAMENT DE
CALONGE

Edicte sobre adjudicació definitiva d’un
contracte d’obres

Anunci sobre informació pública d’un
reglament

Als efectes previstos en l ´article 138 de la Llei
30/2007, de 30 d´octubre, de contractes del
sector públic, es publica l´adjudicació definitiva del següent contracte:

Exp: 81/2009
El Ple de l’Ajuntament de Calonge, reunit en
sessió ordinària el dia 26 de març de 2009, va
acordar sotmetre l’expedient d’aprovació
inicial del reglament per regular la figura del
“Síndic de Greuges de Calonge”, a informació
pública, mitjançant un anunci al BOP, al
DOGC, en un dels mitjans de comunicació
escrita diària i al tauler d’anuncis de la
corporació, pel termini de 30 dies, per a la
formulació de reclamacions o al·legacions. La
qual cosa es fa pública per a general coneixement, advertint que l’expedient de referència, a efectes de consulta, es troba a l’Àrea
de Secretaria General d’aquest ajuntament
(horari de matins de 9:30h. a 14:00h).

Procediment: negociat sense publicitat
Objecte del contracte: Obres de Rehabilitació
de dues xemeneies de Terracotta Museu
Pressupost licitació: 146.749,58 euros IVA
inclòs
Òrgan adjudicatari:
Junta de Govern del 06.04.2009
Empresa adjudicatària:
BURGOS GASULL SL
Import adjudicació:
141.613,34 euros IVA inclòs
La Bisbal d´Empordà, 8 d´abril de 2009
Lluís Sais i Puigdemont
Alcalde

Núm. 6287
AJUNTAMENT DE
BLANES
Anunci sobre exposició pública d’un estudi
de viabilitat
L’Ajuntament en Ple de 30 de març de 2009 va
aprovar l’estudi de viabilitat previ a la licitació
del contracte de concessió d’obra pública per a
la construcció i explotació de dos aparcaments
soterranis al passeig Pau Casals i a la plaça
Onze de Setembre.
En compliment de l’establert a l’article 112.3
de la Llei de contractes del sector públic,
l’esmentat estudi de viabilitat s’exposa al
públic durant un termini d’un mes perquè s’hi
puguin presentar al·legacions. En el supòsit
que durant el termini d’exposició pública no es
presentin al·legacions, l’estudi de viabilitat
s’entendrà aprovat definitivament sense
necessitat d’adoptar acord exprés en tal sentit.
Blanes, 6 d’abril de 2009
Josep Trias i Figueras
Alcalde

En el supòsit de no formular-se reclamacions o
al·legacions, l’acord d’aprovació esdevindrà
definitiu i es publicarà i comunicarà als efectes
previstos a l’article 65 i 66 del ROAS. L’expedient podrà ser consultat al Departament de
Secretaria General, Exp. 90/99. La qual cosa es
fa pública en compliment de la normativa
vigent.
Calonge, 3 d’abril de 2009
Jordi Soler i Casals
Alcalde
Núm. 6544
AJUNTAMENT DE
CALONGE
Edicte sobre aprovació definitiva de
l’ordenança fiscal reguladora d’unes contribucions especials
El Ple de l’Ajuntament de Calonge, en sessió
extraordinària del dia 26 de febrer de 2009, va
aprovar provisionalment la imposició de contribucions especials per les obres d’urbanització del projecte anomenat “Projecte de
reurbanització de les instal·lacions del carrer
de La Rutlla” i l’ordenança específica reguladora d’aquestes contribucions especials.
L’expedient ha estat exposat al públic durant
un període de 30 dies mitjançant edicte al BOP
de Girona núm. 44 del dia 5 de març de 2009
sense que s’hagi produït cap al·legació, per la
qual cosa l’acord esdevé definitiu.
A continuació, en compliment del que
estableix l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 de
març, Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals es publica el text íntegre de
l’ordenança reguladora específica:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS AMB
MOTIU DE LA URBANITZACIÓ DEL
CARRER DE LA RUTLLA
Article 1r. Fonament legal i objecte
La present Ordenança s’estableix a l’empara
del que disposa l’article 106 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i els articles 6.1 i 8.1 b) de la Llei 8/87,
de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya.
El seu objecte és determinar les especialitats
jurídiques aplicables en aquest municipi per les
contribucions especials aplicables amb motiu
de les obres de reurbanització del carrer de la
Rutlla.
Article 2n. Cost de les obres
El cost pressupostat de les obres, repercutible
en contribucions especials, es fixa en la
quantitat de 209.101,00 € sense perjudici del
que disposa l’art. 31.3 del RDL 2/2004, de 5
de març, Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Article 3r. Percentatge d’imposició: quantitat a
repartir
El percentatge d’imposició es fixa en el 90%.
La quantitat a repartir entre els beneficiats de
les obres queda fixada en la xifra de
188.190,90 € després d’aplicar un percentatge
del 90% a càrrec dels propietaris.
La quantitat final a repartir es calcularà en
funció del cost real de les obres d’acord amb
l’establert a l’art. 31.3 i 33.4 del RDL 2/2004,
de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
Article 4t. Criteris de repartiment
El mòdul de repartiment és el de sostre
edificable (o edificat si fos superior) .
Article 5è. Associació administrativa de
contribuents
Durant el termini d’exposició pública podrà
constituir-se l’associació administrativa de
contribuents.
Article 6è. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta ordenança
fiscal regirà l’Ordenança general de contribucions especials.
Article 7è. Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir del
dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província.
Calonge, 15 d’abril de 2009
Jordi Soler i Casals
Alcalde

