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7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.
7.8 Tremolor. Tics o espasmes.
7.9 Trastorns de la son.
8 Glàndules endocrines
8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.
8.2 Diabetis mellitus.
9 Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària).
10 Òrgans dels sentits
10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la
sensibilitat epicrítica o protopàtica o del
funcionalisme neuromotor.
10.2 Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.
10.3 Queratotomia radial.
10.4 Despreniment de retina.
10.5 Estrabisme manifest i no corregit.
10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes
del camp visual.
10.7 Discromatòpsies.
10.8 Glaucoma.
10.9 Qualsevol altre procés patològic que,
segons el parer dels facultatius que realitzin la
prova, dificulti de manera important l’agudesa
visual.
10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua
entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a
45 dB.
10.11 Malformacions o lesions de l’oïda
interna, mitjana o externa, que en comprometin
el bon funcionament o en determinin afeccions
cròniques.
10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de
la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals,
etc.) que comprometin la funció fonatòria
normal.
10.13 Trastorns en la parla. Quequesa.
11 Pell, fàneres i glàndules exocrines
11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de
la pell i les fàneres que puguin comprometre la
funció policial.
11.2 Cicatrius que per la seva extensió,
profunditat o estètica puguin comprometre la
funció policial o facilitar la identificació.
11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines
que comportin compromís per a la funció
policial.
11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o
psoriasis.
11.5 Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.
11.6 Altres alteracions dermatològiques que a
judici del tribunal limitin o dificultin l’exercici
de la funció policial.
12 Altres
12.1 Processos neoplàsics.
12.2 Processos hereditaris amb repercussió
permanent sobre funcions orgàniques
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12.3 Malalties autoimmunes.
12.4 Diàtesi al·lèrgica.
12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que
segons el criteri facultatiu pugui comprometre
la funció policial.

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini d'un mes amb la publicació
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la
província, diari d'àmbit gironí i Tauler d'Anuncis.

Núm. 4156

Tercer.- Trametre còpia del projecte als diferents organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, als efectes d’emetre
l’informe establert 83 del Decret Legislatiu
1/2005.

AJUNTAMENT DE
BLANES
Edicte sobre aprovació inicial modificació
article 221 de les Ordenances de Policia i Bon
Govern
L’Ajuntament en Ple en sessió ordinària
celebrada en data 26 de febrer de 2007 entre
d’altres, va adoptar l’acord següent:
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació de
l’article 221 de les Ordenances de Policia i
Bon Govern, d’iniciativa municipal.
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació
pública pel termini de trenta dies amb la
publicació del corresponent edicte al Butlletí
Oficial de la província, Diari Oficial de la
Generalitat, mitjà de comunicació escrita diària
i Tauler d'Anuncis de la Corporació.
Tercer.- En el supòsit que no es presentin
al·legacions o reclamacions, la modificació de
l’ordenança esdevindrà aprovada definitivament, d’acord amb allò que disposa l’art. 65.1
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat mitjançant Decret
179/1995, de 13 de juny.
Blanes, 1 de març de 2007
Josep Marigó i Costa
Alcalde
Núm. 4157
AJUNTAMENT DE
BLANES
Edicte sobre aprovació inicial del projecte
de modificació puntual del PGO
L’Ajuntament en Ple en sessió ordinària
celebrada en data 26 de febrer de 2007 entre
d’altres, va adoptar l’acord següent:
Primer.- Estimar en part les al·legacions
formulades per les entitats mercantils Ròdia
Ibèric SL, Nylstar, SA, i Lulibal Immobles,
SAU (Grup Illes Juli) d’acord amb l’informe
dels serveis tècnics, i tornar a aprovar
inicialment el projecte de modificació puntual
del Pla general d’ordenació sobre la
reordenació urbanística del sector industrial
situat en els terrenys de l’antiga empresa
SAFA, d’iniciativa municipal, segons projecte
tècnic redactat pels arquitectes Land Planificació i Projectes, SL, i amb incorporació de la
proposta de modificació de l’article 168.A de
les NNUU del Pla general d’ordenació.

Quart.- Assenyalar en relació a la suspensió de
llicencies i de tramitació de planejament derivat acordada en sessió plenària de data 9 de
novembre de 2006, que els terrenys no
sotmesos a un sector de planejament derivat ni
a un polígon d’actuació urbanística, es podran
atorgar llicències urbanístiques fonamentades
en el règim urbanístic vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou
planejament aprovat inicialment, d’acord amb
el que disposa l’article 102.4 del Reglament de
la Llei d’urbanisme.
Blanes, 1 de març de 2007
Josep Marigó i Costa
Alcalde

Núm. 4158
AJUNTAMENT DE
BLANES
Edicte sobre l’aprovació definitiva de la
modificació de l’article 15.3 del Reglament de
Participació Ciutadana
Aprovat definitivament en execució de l’acord
de Ple de data 18 de desembre de 2006, al no
haver-se produït al·legacions en el període
d’informació pública, la modificació de
l’article 15.3 del Reglament de Participació
Ciutadana de Blanes publicat al BOP de
Girona núm. 48 de 9 de març de 2006, es fa
públic el seu contingut, d’acord amb el previst
a l’article 178 del Decret legislatiu de 28
d’abril, per tal que entri en vigor.
Art. 15. Dret d’assistència a les sessions
públiques municipals.
3. La ciutadania pot intervenir en les sessions
públiques del ple municipal de caràcter
ordinari un cop hagi finalitzat la sessió.
L’assumpte objecte de la intervenció ha d’estar
directament relacionat amb algun dels temes
tractats en el plenari. L’Alcaldia pot denegar la
intervenció si l’assumpte no és competència de
l’Ajuntament. La persona sol·licitant disposarà
de cinc minuts per fer la seva intervenció
després de les intervencions dels grups
municipals i pot ser contestada per l’alcalde o
regidor/a competent.
Blanes, 14 de març de 2007
Josep Marigó i Costa
Alcalde
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Núm. 4327

Núm. 4151
AJUNTAMENT DE
BLANES

AJUNTAMENT DE
BREDA

Anunci sobre informació pública de l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica
de dues finques

Anunci sobre aprovació inicial de la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Breda en el sector 8 “Can Xifré”

Instruït l’expedient per a l’alteració de la qualificació jurídica de les finques propietat
d’aquest Ajuntament, registrals núm. 1872 i
18.851, situades entre els Carrers Àngel
Planells i Penedès, se sotmet l’expedient a
informació pública pel termini de 20 dies en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al BOP,
durant els quals es podran fer les al·legacions
que es considerin convenients.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el
dia 16 de març de 2007, va aprovar inicialment
la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Breda amb l’objectiu
d’ajustar els paràmetres urbanístics definits pel
subsector industrial del Sector 8 “Can Xifré”
del sòl urbanitzable del municipi.

Aquest expedient es troba al Departament de
Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Blanes.
Blanes, 20 de març de 2007
Josep Marigó i Costa
Alcalde

D’acord amb el que preveuen els articles 83.4
del DL 1/2005, 23.1.b) del Decret 305/2006,
l’expedient s’exposa al públic pel termini d’un
mes, a comptar des de l’endemà de la última
publicació d’aquest anunci en el BOP i a un
dels diaris de més divulgació, per tal que les
persones interessades puguin presentar les
al·legacions que creguin convenients. L’expedient es podrà consultar en dies laborables a
les dependències de Secretaria General de
l’Ajuntament de Breda (Plaça de la Vila, 9).
Breda, 19 de març de 2007

Núm. 4159
AJUNTAMENT DE
BORDILS

Jordi Iglesias i Salip
Alcalde

Edicte sobre renovació dels càrrecs de
jutge de pau titular i substitut
De conformitat amb el que disposen els
articles 101 i 102 de la Llei orgànica del poder
judicial, correspon al Ple de l'Ajuntament
l'elecció de les persones que han de ser
nomenades Jutges de pau titular i substitut d'
aquest municipi. Actualment ha de fer-se la
renovació per haver transcorregut el període
reglamentari d’exercici de les seves funcions.
Seran elegits per aquests càrrecs per un
període de quatre anys, els sol·licitants que
obtinguin el vot favorable de la majoria
absoluta dels membres que composen el ple
de l’Ajuntament.
Per ésser elegits, cal ser espanyol, major d’edat
i no estar incurs en cap de les causes
d’incapacitat o incompatibilitat previstes a la
Llei per exercir aquests càrrecs assenyalades
en l’article 303 i 389 a 397 de la Llei orgànica
6/1985, d´1 de juliol del poder judicial.
Les persones interessades hauran de presentar
sol·licitud amb declaració jurada, durant el
termini de vint dies a comptar de l’endemà de
la publicació d’aquest edicte al BOP de
Girona.
Bordils, 15 de març de 2007
Albert Serrats i Llach
Alcalde

Núm. 4152
AJUNTAMENT DE
BREDA
Anunci sobre aprovació inicial d’una disposició general sobre tractament de dades de
caràcter personal
El Ple de l’Ajuntament de Breda celebrat el dia
16 de març de 2007 va acordar:
Primer.- Aprovar inicialment la creació de
setze fitxers per al tractament de dades de
caràcter personal.
Segon.- Suprimir els cinc fitxers de dades de
caràcter personal de titularitat d’aquest Ajuntament creats l’any 1995, les dades dels quals
s’incorporaran als de nova creació.
Tercer.- Sotmetre l'acord d'aprovació a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació
d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per tal que les persones que es considerin afectades puguin presentar les al·legacions que creguin convenients. L’expedient es
podrà consultar en dies laborables a les dependències de Secretaria General de l’Ajuntament
de Breda (Plaça de la Vila, 9).

Quart.- En cas de no presentació d’al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà
definitiu sense cap més tràmit.
Breda, 19 de març de 2007
Jordi Iglesias i Salip
Alcalde

Núm. 4120
AJUNTAMENT DE
CABANES
Edicte d’aprovació inicial de l’ordenança
reguladora de l’atorgament de llicències de
primera ocupació o utilització d’edificis i
instal·lacions
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària
celebrada el dia 5 de març de 2007, va aprovar
inicialment una ordenança reguladora de
l’atorgament de llicències de primera ocupació
o utilització d’edificis i instal·lacions.
D’acord amb el que estableix l’article 17.1 de
la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals, el present acord i les
ordenances fiscals aprovades provisionalment
restaran exposats al públic durant el termini de
trenta dies, a comptar des de l’endemà de la
publicació del present edicte en el Butlletí
Oficial de la Província, per tal de que es pugui
examinar l’expedient i presentar-hi les al·legacions que es cregui oportunes.
Si transcorregut el termini esmentat no s’han
presentat reclamacions o al·legacions, l’acord
provisional quedarà definitivament aprovat
sense necessitat de nou acord, procedint-se a la
publicació de l’acord definitiu i del text
modificat de les ordenances.
Cabanes, 14 de març de 2007
Pere Ylla i Batlle
Alcalde

Núm. 4121
AJUNTAMENT DE
CASTELL-PLATJA D’ARO
Edicte d’informació pública de sol·licitud
de llicència ambiental
02.- SECRETARIA
1101.- LLICÈNCIA AMBIENTAL
Exp: Núm. 498/2006
Tema: Sr. Herman Smit. Bar musical
(Charley’S). C/ Pineda del Mar, núm. 23.
Platja d’Aro.
Sr. Herman Smit, ha demanat a aquesta
Alcaldia una llicència municipal per a la
legalització d’un bar musical (Charley’S), al
C/ Pineda del Mar, núm. 23, de Platja d’Aro.

