BOP de Girona núm. 208 - 31 d’octubre de 2005
Propietari
Josep Estarriol Punset
Dolores Montaner Serra
Maria Sibecas Pou
Catalina Navarra Farro
Desconegut
Carlos Ripoll Medina
Pere Borrat Gironell
Ajuntament de Vilanant
Pere Borrat Gironell
M Clara Xaudiera Sole

9

Polígon

Parcel·la

5
5
5
5
5
5
5
5
5
1

48
49
50
51
123
53
54
09008
57
28

M2
193,60
279,90
521,00
147,70
260,10
1.502,00
84,50
29,10
95,50
151,20

Naturalesa
Rústica
Rústica
Rústica
Rústica
Rústica
Rústica
Rústica
Camí
Rústica
Rústica

Girona, 25 d’octubre de 2005
Carles Pàramo i Ponsetí
President

Consells Comarcals

Núm. 11768
CONSELL COMARCAL
DEL RIPOLLÈS

Per Decret de Presidència de data 11
d’octubre de 2005 s’ha contractat pel procediment de màxima urgència, en règim
laboral temporal i a temps parcial, el Sr.
Miquel Jorba i Picañol, amb NIF núm.
77625974P, com a professor de música
amb destinació l’Escola Comarcal de
Música del Ripollès, amb efectes de data
14 d’octubre de 2005 i fins el 31 de
desembre de 2005.
La qual cosa es fa pública de conformitat amb allò que preveu l’article 94.3
del Decret 214/1990 de 30 de juliol.

corporació en sessió de 25 d’octubre de
2005 les ordenances fiscals per a l’exercici 2006 s’exposa al públic l’expedient
complert i els antecedents durant 30 dies
hàbils des de l’endemà de la publicació
del present edicte en el Butlletí Oficial de
la Província, dins els quals els interessats
podran examinar-ho i presentar les reclamacions que creguin oportunes d’acord
amb el que disposa l’article 17.1 del RDL
2/2004, de 5 de març
En el supòsit de no presentar-se cap
reclamació l’acord provisional es considerarà elevat a definitiu i es procedirà a la
publicació del text íntegre de les modificacions introduïdes en el Butlletí Oficial
de la Província, les quals entraran en
vigor el dia 1 de gener de l’exercici
econòmic 2006.

Ripoll, 17 d’octubre de 2005

La Bisbal d’Empordà, 26 d’octubre de 2005

Miquel Sitjar i Serra
President

Ramon Romaguera i Amat
Alcalde

Ajuntaments

Núm. 11771
AJUNTAMENT DE
BLANES

Núm. 11847
AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D’EMPORDÀ

Edicte sobre aprovació definitiva de la
modificació de l’article 82 de l’ordenança
municipal reguladora de les activitats
rodaires de caràcter artístic a la via
pública de Blanes

Anunci sobre contractació de personal

Edicte sobre aprovació provisional
modificació ordenances fiscals exercici
2006
Aprovat provisionalment pel ple de la

Aprovació definitiva en execució de
l’acord de Ple de 31 de gener de 2005, al
no haver-se produït al·legacions en el
període d’informació pública, la modifi-

cació de l’ordenança municipal que
regula les activitats rodaires de caràcter
artístic a la via pública de Blanes es fa
públic el contingut íntegre de l’article 82,
d’acord amb el 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, per tal que entri
en vigor.
“Article 82.- 1.- Podrà autoritzar-se
per l’Alcaldia l’exercici de les activitats
rodaires, que en cada moment l’ajuntament consideri convenient, amb caràcter
eventual per a un sector o sectors determinats, sempre que tinguin caràcter artístic o musical, i d’acord amb la normativa
que es detalla al punt 3 següent.
2 .- Queda prohibit l’exercici d’aquestes professions amb animals de qualsevol
classe, llevat casos excepcionals que
expressament autoritzi l’Administració
Municipal, pel seu notori interès artístic i
cultural.
3.- Parades de pintors – caricaturistes,
trenes, tatuatges i similars, les autoritzacions d’aquestes activitats es regularan
per la normativa següent:
1. Aquesta normativa regula les activitats dels artesans/nes rodaires que ofereixen els seus productes als espais
públics blanencs designats a tal efecte.
Aquestes activitats poden ser de diverses
modalitats o tipologies: pintura en paper,
tela o altres suports, trenes, tatuatges, treballs amb filferro o bijuteria, caricatures,
treball amb cuiro, guarniments diversos,
etc.
2. Els permisos seran trimestrals per a
la temporada d’estiu, compresa entre els
mesos de juny, juliol i agost, i seran quinzenals per a altres períodes de l’any: Setmana Santa, o altres que l’ajuntament pu-
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gui determinar. La no-assistència durant
15 dies seguits al lloc, sense causa justificada, pot donar motiu a perdre el permís
sense dret a devolució de l’import de les
taxes abonades.
3. Cada titular de permís haurà de
d’exhibir en lloc visible la targeta d’autorització de l’ajuntament.
4. El/la titular de l’autorització no
podrà en cap cas sotsarrendar o traspassar
la parada, ni deixar que una altra persona
s’encarregui de la venda. Haurà d’estar
inexcusablement al capdavant de la
parada, sense que hi hagi terceres persones exercint l’activitat.
5. L’obra exposada ha de ser original
i pròpia de l’artista titular del permís.
En el cas d’utilització de la tècnica
d’esprai, s’haurà de presentar, en el
moment de la sol·licitud, certificat de
l’empresa que fabriqui els aerosols conforme aquests no són perjudicials per al
medi ambient.
Els/les artistes han de mantenir el
mateix tipus d’obra o activitat per a la
qual han estat autoritzats i no es podrà
canviar a una altra tipologia sense prèvia
autorització i informe favorable de l’ajuntament.
6. L’horari de l’activitat serà dins de
la franja horària que va des de les 5 de la
tarda fins a les 2 hores de la nit del dia
següent.
7. Les sol·licituds s’hauran de presentar a les oficines de l’AMIC en horari
d’atenció al públic, per part dels/les interessats/des, en els següents períodes:
-Durant el mes de febrer per al període de Setmana Santa, comprès entre la
setmana anterior i la setmana posterior a
la setmana festiva.
-Durant el mes d’abril per al període
estival, comprès entre els mesos de juny,
juliol i agost.
-Durant el mes d’agost per a les autoritzacions de setembre.
-Totes les autoritzacions seran comunicades als/les interessats/des per part de
l’ajuntament abans de l’inici del període
d’ocupació sol·licitat.
-No s’admetrà la presentació de
sol·licituds per a terceres persones en
nom d’una altra, llevat que s’acrediti la
seva representativitat amb els poders
notarials corresponents.
8. Els documents a presentar són els
següents.
-1 fotografia tamany carnet de l’interessat/da.
-Fotografies del procés de producció i
de les obres que tindran exposades per a
vendre.
-DNI, Passaport o Permís de Residència vigent.
-Assegurança individual o col·lectiva
de Responsabilitat Civil amb una cober-
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tura mínima de 150.254 euros per als mesos que hagi demanat l’autorització.
-Rebut de pagament de les taxes i
despeses municipals.
-Certificació acreditativa d’estar al
corrent de pagament de les obligacions
amb les Hisendes Públiques.
9. El nombre màxim de parades serà
de 70 i estaran ubicades al passeig de la
Marina i part del passeig de S’Abanell, al
costat oposat a la platja, d’acord amb els
espais delimitats i numerats convenientment al terra. L’ajuntament determinarà
cada temporada el nombre d’activitats per
a cada especialitat: bijuteria, pintura, trenes, tatuatges, caricatures, filferro, treballs en cuiro, etc.
10. L’ajuntament atorgarà, per resolució del tinent d’alcalde o regidor delegat,
els permisos en funció dels següents criteris:
-Antiguitat del/la titular de la parada:
1 punt per any fins a un màxim de 5
punts. Es respectarà l’antiguitat per a
parents de primer o segon grau.
-No haver estat motiu de sanció,
d’avís, o de pèrdua del permís per incompliment de la normativa: 1 punt.
-Estar empadronat/da al terme municipal de Blanes: 1 punt per any sencer
fins a un màxim de 5 punts.
11. Les parades tindran unes dimensions de 2 m x 2 m, sense que es puguin
sobrepassar, i estaran marcades sobre la
via pública per la pertinent senyalització
horitzontal. Les parades mantindran una
distància entre elles d’1,5 m. No es podrà
deixar obra a terra. La neteja de l’espai
serà responsabilitat del/la titular de
l’autorització.
12. Cada titular disposarà d’un lloc
assignat fix, i no podrà canviar-lo ni permutar-lo.
13. Els materials, elements i mobiliari
amb el qual es realitzi l’ocupació autoritzada s’hauran d’ajustar obligatòriament
als estàndards tècnics següents, segons
correspongui al tipus d’activitat a realitzar:
Un vetllador o ombrel·la amb el
suport corresponent (que o bé facilitarà
l’ajuntament, o bé indicarà el tipus a
adquirir, circumstància que constarà en la
corresponent autorització), per a totes les
parades.
Un taulell de 2 m de llarg per 1 m
d’ample i 2 cavallets de 80 cm. d’alçada,
i cobrint tot el voltant de la parada (zona
d’exposició de les mercaderies al terra)
amb un drap de color cru.
Dues cadires per a l’activitat de trenes
i una per a la resta de activitats.
Un faristol o cavallet per l’activitat de
pintura.
El vetllador o ombrel·la no es pot utilitzar com a penjador de cartells de publi-

citat ni de mercaderies, per la qual cosa
ha d’estar net de taques i penjarelles.
Sense aquests elements de mobiliari
que s’han de disposar quan comenci el
període de validesa de l’autorització, no
es permetrà l’exercici de l’activitat i es
procedirà a la revocació d’aquesta.
Cada titular tindrà cura del manteniment del seu material. No es podrà utilitzar altre tipus de material, i haurà de ser
retirat de la via pública fora dels horaris
d’ús autoritzats o quan el/la titular de
cada activitat no exerceixi la seva activitat.
14. No es podrà disposar de cap tipus
d’element publicitari, ni de megafonia.
15. La infracció d’aquestes normes
exercint-se l’activitat o la infracció o de
les Ordenances Municipals amb caire
general, produirà la pèrdua immediata de
l’autorització, sense dret a reclamar les
taxes abonades.
L’incompliment econòmic inicial de
pagament de les taxes a que estigui sotmesa l’autorització, o la inexistència de la
certificació acreditativa d’estar al corrent
del pagament de les obligacions amb les
Hisendes Públiques, produirà així mateix
la no tramitació de l’autorització.
Blanes, 17 d’octubre de 2005
Josep Marigó i Costa
Alcalde

Núm. 11750
AJUNTAMENT DE
CABANES
Edicte sobre sol·licitud de llicència
ambiental
El senyor LLUÍS RODRÍGUEZ
AYATS, en representació de ROSA
AYATS GRAU, ha sol·licitat llicència
ambiental per a l’exercici de l’activitat
d’una instal·lació ramadera destinada a la
cria intensiva de 456 porcs d’engreix,
emplaçada a la granja Mas Grau, sense
número, d’aquest terme municipal.
En compliment del que disposa l’article 43 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
de la intervenció integral de l’administració ambiental, se sotmet a informació
pública el projecte i altra documentació
presentada a l’efecte d’al·legacions per un
termini de 20 dies hàbils a comptar de la
data d’aquest edicte.
Cabanes, a 13 d’octubre de 2005
Pere Ylla Batlle
Alcalde

