
Núm. Exp.: 200402002470
Vehicle Marca: RENAULT 
Matrícula: 7913-CFT
Fet denunciat: ZONA BLAVA
Lloc de la infracció: CAMPRODON,

79
Data de la denúncia: 15.09.2004
Hora: 9.25 
Precepte infringit: 94.2.B
Import: 36 euros

Infractor: BATALLA CANALETA
JORDI

Núm. Exp.: 200402001123
Vehicle Marca: RENAULT 
Matrícula: 7913-CFT
Fet denunciat: ZONA BLAVA
Lloc de la infracció: CAMPRODON,

83
Data de la denúncia: 16.12.2003
Hora: 10.39 
Precepte infringit: 94.2.B
Import: 30 euros

Infractor: CARRETERO GRAJERA
MARIANO

Núm. Exp.: 200302000998
Vehicle Marca: CITROEN 
Matrícula: GI-2670-AT
Fet denunciat: ESTACIONAR EN

LLOC PROHIBIT
Lloc de la infracció: ZONA DE

MERCAT
Data de la denúncia: 23.11.2003
Hora: 23.00
Precepte infringit: 94.2.
Import: 50 euros

Infractor: GARCIA BELISARIO
ALEXANDRE

Núm. Exp.: 200402001418
Vehicle Marca: SEAT 
Matrícula: 5099-BRM
Fet denunciat: ESTACIONAR EN

LLOC OFICIAL
Lloc de la infracció: CAMPRODON,

1
Data de la denúncia: 27.01.2004
Hora: 17.26 
Precepte infringit: 154
Import: 25 euros

Infractor: GRACIA LIRON VICTOR
Núm. Exp.: 200402002271
Vehicle Marca: TOYOTA 
Matrícula: 1511-CVD
Fet denunciat: ESTACIONAR

SOBRE LA VORERA
Lloc de la infracció: PRAT MARCET
Data de la denúncia: 10.07.2004
Hora: 19.00 
Precepte infringit: 39.1
Import: 50 euros

Infractor: MOLLFULLEDA LLANA
JOSEP

Núm. Exp.: 200402001642
Vehicle Marca: OPEL 
Matrícula: GI-662-BJ
Fet denunciat: ESTACIONAR EN

LLOC PROHIBIT
Lloc de la infracció: MAJOR, 24
Data de la denúncia: 17.02.2004
Hora: 18.30 
Precepte infringit: 94.2
Import: 50 euros

Infractor: PEREZ QUINCOCES JOAN
F.

Núm. Exp.: 200402002146
Vehicle Marca: RENAULT 
Matrícula: B-4891-HP
Fet denunciat: ZONA BLAVA
Lloc de la infracció: CAMPRODON,

13
Data de la denúncia: 14.05.04
Hora: 16.40
Precepte infringit: 94.2.B
Import: 36 euros

Infractor: SEGUI MONTESA JOAN
Núm. Exp.: 200302000709
Vehicle Marca: PEUGEOT 
Matrícula: B-2930-UF
Fet denunciat: ESTACIONAR EN

LLOC PROHIBIT
Lloc de la infracció: SANT JAUME
Data de la denúncia: 05.10.2003
Hora: 07.00
Precepte infringit: 94.2
Import: 50 euros

A través del decret d’Alcaldia de data
que figura a l’anvers d’aquesta notifica-
ció, en aplicació de les facultats conferi-
des per l’article 68.2 del Reial decret
legislatiu 339/1990, de 2 març, sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària, li ha estat imposada
aquesta multa per la infracció que també
consta a la notificació.

1. RECURSOS
Contra la present resolució que és

definitiva i posa fi a la via administrativa,
podeu interposar, si ho considereu conve-
nient, un recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat Contenciós Administra-
tiu de Girona, o davant del corresponent a
la circumscripció del vostre domicili en el
termini de dos mesos comptats a partir
del dia següent al d’aquesta notificació.
Potestativament podeu interposar prèvia-
ment un recurs de reposició davant de
l’Alcaldia en el termini d’un mes a comp-
tar des del dia següent al d’aquesta notifi-
cació. Si transcorre el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la data
d’interposició del recurs de reposició
sense que hagi estat dictada i notificada
resolució expressa, s’entendrà desestimat.
En aquest cas, el recurs contenciós-admi-

nistratiu podrà interposar-se en el termini
de 6 mesos a partir del dia següent al de
la data en què pressumptament s’hagi
desestimat el recurs de reposició. Tot això
sens perjudici que si ho considereu con-
venient, interposeu altres recursos que
cregueu més oportuns.

2. PAGAMENT DE LA MULTA
El seu import ha de ser satisfet dins

del termini dels 15 dies següents a la data
de la notificació de la sanció. Si transco-
rregut aquest termini no s’hagués fet
efectiu, s’iniciarà el període executiu i es
procedirà al seu cobrament pel procedi-
ment administratiu de constrenyiment,
amb els recàrrecs i interessos de demora
corresponents.

3. LLOC I FORMA DE PAGAMENT
a) En metàl·lic a l’Oficina de Recap-

tació.
b) Per transferència bancària o gir

postal adreçat a l’Oficina de Recaptació,
on hi constarà el número de l’expedient,
nom i cognoms del denunciat.

La qual cosa li comunico perquè en
tingui coneixement i als efectes oportuns.

Arbúcies, 7 de març de 2005.— La
Recaptadora.

Núm. 2.944
AJUNTAMENT DE

BLANES

Edicte sobre aprovació definitiva del
Reglament d’ús de la llengua catalana

Aprovat definitivament en execució
de l’acord de Ple de data 29 de novembre
de 2004, al no haver-se produït al·lega-
cions en el període d’informació pública,
el Reglament d’ús de la llengua catalana
a l’Ajuntament de Blanes, es fa públic el
seu contingut íntegre, d’acord amb el pre-
vist a l’article 178 del Decret legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, per tal que entri en
vigor.

REGLAMENT PER A L’ÚS DE LA
LLENGUA CATALANA A L’AJUNTA-
MENT DE BLANES

CAPÍTOL I
De l’àmbit d’aplicació

Article 1
1.1. L’ús de la llengua catalana per

part de L’Ajuntament de Blanes i dels
organismes que en depenen, tals com
patronats, societats anònimes municipals
o qualsevol altre, es regeix pels criteris
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que estableix aquest Reglament i,
supletòriament, per la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística, i la
legislació complementària.

1.2. Les empreses que gestionin indi-
rectament serveis locals, bé sigui per
concessió administrativa o qualsevol
altra fórmula de les regulades a la nor-
mativa de règim local, també es regeixen
pels mateixos criteris.

1.3. L’Ajuntament de Blanes vetlla
perquè en els ens i les activitats en què
participi mitjançant convenis, consorcis
o altres formes de relació, s’hi apliquin
els criteris establerts en aquest Regla-
ment.

1.4. Tots els organismes abans
esmentats han d’ajustar-se als criteris
d’ús lingüístic que difongui el Consorci
per a la Normalització Lingüística a tra-
vés del Centre de Blanes

CAPÍTOL II
De l’ús lingüístic general

Article 2
D’acord amb el que estableix l’arti-

cle 9.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener,
de política lingüística, l’Ajuntament de
Blanes ha d’emprar el català per a les
seves tasques i relacions, amb les parti-
cularitats que resulten dels articles
següents.

CAPÍTOL III
De l’ús en l’organització municipal

Article 3
3.1. Les actuacions internes de

l’Ajuntament de Blanes s’han de fer en
català.

3.2. Les actes de les sessions que
realitzi l’Ajuntament de Blanes en Ple, la
Junta de Govern Local i les comissions
informatives s’han de redactar en llen-
gua catalana. També s’hi han de redactar
les actes dels diversos patronats, consells
i entitats amb personalitat jurídica
dependents d’aquest Ajuntament.

3.3. L’Alcaldia/La Presidència i les
regidories/conselleries, i també les diver-
ses dependències administratives o ser-
veis, en la seva actuació administrativa
han de redactar la documentació en llen-
gua catalana.

3.4. Els impresos utilitzats pels dife-
rents òrgans de l’Ajuntament de Blanes i
els rètols indicatius d’oficines i despat-
xos, les capçaleres de tota classe
d’impresos, els segells de goma, els
mata-segells i altres elements anàlegs
han de ser escrits en català.

3.5. Les màquines d’escriure i les
impressores dels ordinadors han d’estar
adaptades per al funcionament en llen-

gua catalana. Els programes i tot el
material ofimàtic també s’hi ha d’adap-
tar, en la màxima mesura possible.

Article 4
4.1. L’Ajuntament de Blanes, en els

contractes pels quals s’encarreguin a ter-
cers estudis, projectes i treballs anàlegs
dins l’àmbit lingüístic català, farà cons-
tar una clàusula en la qual s’especificarà
que el treball s’ha de lliurar en llengua
catalana, llevat que la seva finalitat exi-
geixi la redacció en una altra llengua.

4.2. L’Ajuntament de Blanes ha de
vetllar perquè els seus contractistes i
proveïdors presentin la documentació en
català i perquè, en la màxima mesura
possible, facin ús del català en els béns i
en els serveis que són objecte del con-
tracte. Aquests requisits han de constar
en el plec de condicions, o taba, dels
contractes administratius que aprovi
l’Ajuntament.

CAPÍTOL IV
De les relacions amb els administrats

Article 5
5.1. Els expedients administratius de

l’Ajuntament de Blanes s’han de tramitar
en llengua catalana.

5.2. L’expedició de documents o de
testimoniatges d’expedients es farà en
català o, si la persona sol·licitant ho
demana, en castellà.

5.3. Les comunicacions i les notifica-
cions dirigides a persones físiques i jurí-
diques residents en l’àmbit lingüístic
català, s’han de fer en llengua catalana,
sense perjudici del dret dels ciutadans a
rebre-les en castellà, si ho demanen.

5.4. La sol·licitud de traducció que
facin les persones interessades, d’acord
amb els dos apartats anteriors, no pot
comportar cap perjudici o despesa al
sol·licitant, ni retards en el procediment,
ni suspendre’n la tramitació i els termi-
nis establerts.

5.5. Les comunicacions i les notifica-
cions dirigides a persones residents fora
de l’àmbit lingüístic català es faran nor-
malment en castellà.

5.6. Els documents, les comunica-
cions i les notificacions adreçades a per-
sones residents fora de l’Estat espanyol
es faran normalment en una llengua del
territori on van adreçades, en català, en
castellà o en diverses d’aquestes llen-
gües.

Article 6
Els impresos s’han d’oferir en la ver-

sió catalana, sense perjudici del dret dels
particulars a emplenar-los en castellà.

Les versions castellanes seran a disposi-
ció dels interessats.

Article 7
Només es faran impresos bilingües

quan alguna circumstància especial ho
recomani, d’acord amb els criteris a què
fa referència l’article 1.4. En tot cas, el
text català hi ha de figurar de forma pre-
ferent.

Article 8
En les seves comunicacions adminis-

tratives orals, el personal de l’Ajunta-
ment de Blanes ha d’emprar la llengua
catalana, llevat que l’administrat demani
ser atès en castellà. Així mateix, es pot
recórrer a qualsevol llengua o mitjà que
faciliti la comunicació en cas que sigui
necessari.

Article 9
Els documents públics i els contrac-

tuals atorgats per l’Ajuntament de Bla-
nes s’han de redactar en català. En cas
que l’Ajuntament de Blanes concorri
junt amb altres atorgants, el document
s’ha de redactar també en la llengua que
s’acordi.

CAPÍTOL V
De les relacions institucionals

Article 10
10.1. La documentació que l’Ajunta-

ment de Blanes adreci a qualsevol de les
administracions públiques situades dins
l’àmbit de Catalunya s’ha de redactar en
llengua catalana. En aquesta mateixa
llengua s’han de redactar les comunica-
cions de l’Ajuntament de Blanes adreça-
des a l’Administració civil o militar de
l’Estat i a la Justícia dins l’àmbit lin-
güístic català.

Article 11
Els documents destinats a adminis-

tracions públiques de fora de Catalunya
que no tinguin el català o les seves
variants dialectals com a llengua oficial,
es redactaran també en castellà o, en
l’altra llengua oficial de l’administració
receptora.

Article 12
Les còpies de documents redactats en

català que s’hagin d’enviar a administra-
cions de fora de l’àmbit lingüístic català
es trametran, bé en castellà o altra llen-
gua oficial de l’administració receptora
(amb la indicació que el text és traducció
de l’original català), bé en català, acom-
panyades de traducció al castellà, o a
aquella altra llengua oficial.
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CAPÍTOL VI
Dels avisos, publicacions i 

activitats públiques

Article 13
La retolació pública de tota mena

s’ha de redactar en català.

Article 14
Les disposicions de l‘Ajuntament de

Blanes s’han de publicar en català i,
quan correspongui, se n’ha de fer la tra-
ducció al castellà.

Article 15
15.1. Els llibres, les revistes i, en

general, tots els cartells i publicacions
que editi l’Ajuntament de Blanes, com
també els missatges que s’emetin a tra-
vés dels mitjans de comunicació i la
publicitat institucional, s’han de fer en
català, així com els prospectes d’entitats
que rebin subvencions de l’Ajuntament,
llevat dels específicament destinats a la
promoció exterior, que es poden fer en la
llengua dels destinataris.

15.2. Fora de l’àmbit lingüístic
català, la publicitat s’ha de fer general-
ment en versió doble, en català i castellà
o, preferiblement, en la llengua pròpia,
si n’és una altra.

15.3. Quan els impresos, tríptics i
altres escrits de les entitats o les institu-
cions de l’àmbit lingüístic català, o les
d’abast estatal o supraestatal, que arribin
per tal de donar-ne la difusió, no siguin
redactats en llengua catalana, l’Ajunta-
ment de Blanes en sol·licitarà la versió
en aquesta llengua, sense perjudici de la
seva difusió d’acord amb la legislació
vigent.

15.4. En els mitjans de radiodifusió i
de televisió gestionats per l’Ajuntament
la llengua normalment emprada ha
d’ésser la catalana, tal com estableix
l’article 25.1 de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística.

Article 16
Els càrrecs de l’administració local

s’han d’expressar normalment en català
en els actes públics celebrats i les actua-
cions fetes dins l’àmbit lingüístic català,
quan la intervenció sigui per raó del
càrrec.

CAPÍTOL VII
De les institucions docents

Article 17
17.1. Les institucions docents de

l’Ajuntament de Blanes, tant de gestió
directa com mitjançant un altre sistema
en què l’Ajuntament de Blanes sigui
membre únic o membre associat, han de
tenir cura, especialment, de l’estricta

aplicació de les normes i instruccions
que resulten del desplegament del marc
legal vigent en matèria lingüística.

17.2. En totes les actuacions admi-
nistratives s’ha d’utilitzar sempre el
català d’acord amb el que s’indica en els
articles precedents, i els directors han de
vetllar perquè la llengua catalana esde-
vingui el vehicle d’expressió normal en
les activitats docents i administratives,
tant les internes com les de projecció
externa.

CAPÍTOL VIII
Dels registres

Article 18
En els registres administratius de

l’Ajuntament de Blanes, els assenta-
ments s’han de fer en català.

CAPÍTOL IX
De la selecció, provisió i 
el reciclatge del personal

Article 19
19.1. En el procés de selecció per a

accedir a places de personal de l’Ajunta-
ment de Blanes, inclòs el personal labo-
ral, s’ha d’acreditar el coneixement de la
llengua catalana, tant en l’expressió oral
com en l’escrita, en el grau adequat a les
funcions pròpies de les places de què es
tracti i, per tant, en les convocatòries per
a l’accés ha de figurar el requisit de
coneixement de català. Quan els aspi-
rants siguin de nacionalitat espanyola, el
coneixement del castellà es pot presumir.

19.2. La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Blanes ha d’establir en
les bases de les convocatòries el nivell
de català que han d’acreditar els aspi-
rants, d’acord amb la legislació de la
funció pública.

Article 20
20.1. En la provisió de llocs de tre-

ball, inclosos els cossos amb habilitació
estatal, els candidats han d’estar capaci-
tats i posseir un grau de coneixement de
la llengua catalana, tant en l’expressió
oral com en l’escrita, que els faci aptes
per desenvolupar llurs funcions.

20.2. El Ple de l’Ajuntament de Bla-
nes, a l’hora de definir els llocs de tre-
ball, ha d’establir els nivells respectius
de coneixement oral i escrit de la llengua
catalana per a cada cas, i considerar-lo
com a requisit o mèrit d’acord amb
l’avaluació que s’estableixi.

Article 21
Un membre del centre de normalitza-

ció lingüística/servei de català ha de for-
mar part dels tribunals qualificadors en

qualitat d’assessor, pel que fa a la valo-
ració dels coneixements de català, en els
procediments de selecció de personal i
de provisió de llocs de treball.

Article 22
22.1. Els responsables dels diferents

òrgans de l’Ajuntament de Blanes,
d’acord amb el centre de normalització
lingüística/servei de català, han de pren-
dre les mesures necessàries perquè el
personal que treballa en les seves
dependències tingui els coneixements
necessaris de català per garantir el
desenvolupament correcte, des del punt
de vista lingüístic, de les tasques inter-
nes o adreçades als administrats.

22.2. L’Ajuntament de Blanes,
d’acord amb el centre de normalització
lingüística/servei de català, facilitarà la
formació de llengua catalana a tots els
funcionaris que no tinguin els coneixe-
ments necessaris per exercir les seves
funcions i per millorar el nivell de llen-
guatge administratiu o d’altres especiali-
tats.

22.3. Serà obligatori per a tots els
funcionaris assolir el nivell de coneixe-
ment establert en el catàleg, d’acord amb
els criteris i els terminis que fixi la
Comissió de seguiment del Reglament.

22.4. La formació professional del
personal funcionari i laboral de l’Ajunta-
ment de Blanes s’ha de fer en llengua
catalana, sempre que en depengui de
l’Ajuntament de Blanes la programació i
l’organització. Si no en depèn, l’Ajunta-
ment de Blanes ha de demanar que es
faci en català.

CAPÍTOL X
Del compliment i 

seguiment del Reglament

Article 23
23.1. Per tal de garantir el compli-

ment d’aquest Reglament, es crearà una
Comissió interdepartamental de segui-
ment integrada almenys per l’alcalde, el
regidor/a de qui depengui el centre de
normalització lingüística, el regidor/a de
Participació ciutadana, el cap de perso-
nal, el responsable del centre de norma-
lizació lingüística/servei de català, un
representant del comitè d’empresa i un
altre de la junta de personal i les altres
persones que designi l’alcalde.

23.2. Aquesta Comissió interdeparta-
mental de seguiment es reunirà almenys
una vegada a l’any per analitzar el com-
pliment i el desplegament d’aquest Re-
glament i extraordinàriament quan la
convoqui l’alcalde per iniciativa pròpia o
a petició d’algun dels seus membres.
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23.3. L’actualització, ampliació o
revisió del Reglament també depenen
d’aquesta Comissió interdepartamental,
la qual farà l’estudi i la proposta corres-
ponent al Ple de l’Ajuntament de Blanes,
perquè, si s’escau, n’aprovi la modifica-
ció.

23.4. Sota la dependència de la
Comissió interdepartamental a què es
refereixen els apartats anteriors, es cons-
titueix una comissió tècnica integrada
pel regidor/a de qui depengui el Centre
de normalització lingüística, el regidor/a
de participació ciutadana i el responsable
del centre de normalització lingüística, i
amb les funcions d’informació, segui-
ment i impulsió de la normalització lin-
güística que li atribueixi la Comissió
interdepartamental de seguiment, de què
depèn.

Article 24
La Comissió interdepartamental de

seguiment informarà periòdicament la
corporació municipal del grau d’aplica-
ció d’aquest Reglament perquè la corpo-
ració prengui les mesures oportunes per
garantir-ne el compliment.

CAPÍTOL XI
De l’impuls institucional

Article 25
25.1. L’Ajuntament de Blanes ha de

fomentar l’ús del català en la publicitat
que es fa en la via pública i en les acti-
vitats laborals, professionals, mercantils,
culturals, associatives, esportives, lúdi-
ques i de qualsevol altra mena d’àmbit
municipal.

25.2. De les tasques que es realitzin
per impulsar institucionalment la norma-
lització lingüística al municipi/comarca
(o el que correspongui), se n’ocupa el
centre de normalització lingüística/ ser-
vei de català.

25.3. Tots els organismes de l’Ajun-
tament de Blanes han d’impulsar la nor-
malització lingüística en el seu àmbit
d’actuació, amb el suport tècnic del cen-
tre de normalització lingüística/servei de
català i d’acord amb els criteris que esta-
bleixi la Comissió interdepartamental de
seguiment d’aquest Reglament.

Article 26
26.1. L’Ajuntament de Blanes ha de

vetllar perquè tota la senyalització i la
retolació situada dintre del terme de Bla-
nes sigui en català en els termes previs-
tos per la Llei.

26.2. L’Ajuntament de Blanes
prendrà les mesures necessàries per
garantir que l’ús i la toponímia oficial
catalana.

26.3. L’Ajuntament de Blanes condi-

cionarà la concessió de qualsevol permís
a l’ús correcte dels noms de lloc.

Article 27
La retolació i la senyalització viària

que depengui de l’Ajuntament de Blanes
o que instal·lin les seves empreses adju-
dicatàries o concessionàries o qualsevol
altra entitat, en col·laboració amb
l’Ajuntament de Blanes, han de figurar
en català, sense perjudici del que dispo-
sen les normes que regulen el trànsit i la
seguretat viària.

Article 28
L’Ajuntament de Blanes pot establir

bonificacions i exempcions fiscals per a
les actuacions relacionades amb la nor-
malització i el foment de l’ús de la llen-
gua catalana al municipi/la comarca/el
territori que correspongui.

El que es fa públic per al coneixe-
ment en general.

Blanes, 4 de març de 2005.— L’Al-
calde. Signat: Josep Marigó i Costa.

Núm. 2.956
AJUNTAMENT DE

CADAQUÉS

Edicte d’aprovació definitiva modifica-
ció ordenança municipal per a la gestió i
ordenació de les platges i els usos corres-
ponents dins la zona marítima i terrestre

Transcorregut el termini d’informació
pública sense que s’hagin presentat
al·legacions, contra l’acord d’aprovació
provisional de modificació d’ordenança
municipal per a la gestió i ordenació de
les platges i els usos corresponents dins la
zona marítima i terrestre del terme de
Cadaqués, el text de la qual és el següent:

Article 3
Cal afegir: L’establiment i gestió dels

avaraments, fondejos i el servei de bar-
queig tenen la condició de servei públic
d’atenció als usuaris del Pla d’Usos de
temporada, per aquest motiu les tarifes
vigents per a cadascun dels serveis des-
crits hauran de ser unificades i aprovades
anualment per part del Ple de la corpora-
ció municipal.

Article 4
On diu: “Totes les instal·lacions

s’autoritzaran pel període comprès entre
l’1 de maig i el 30 de setembre”.

Ha de dir: “Totes les instal·lacions
s’autoritzaran pel període comprès des de
l’inici de la vigència del Pla d’Usos fins
el 30 de setembre.”

On diu “No obstant l’anterior, l’Ajun-
tament podrà establir les normes de prò-
rroga anual de la concessió si s’estima
oportú.”

Ha de dir i s’ha d’afegir “No obstant
l’anterior, l’Ajuntament podrà establir les
normes de pròrroga anual de la concessió
o conveni si s’estima oportú”.

Article 8
On diu ““L’incompliment de les con-

dicions de la concessió o autorització
municipal dels usos o aprofitaments
determinarà l’obertura d’expedient admi-
nistratiu que en funció de la falta o
incompliment es podrà resoldre amb la
imposició d’una sanció econòmica o reso-
lució de la concessió o autorització.”

Ha de dir i s’ha d’afegir: “L’incom-
pliment de les condicions de la concessió,
conveni o autorització municipal dels
usos o aprofitaments determinarà l’ober-
tura d’expedient administratiu que en fun-
ció de la falta o incompliment es podrà
resoldre amb la imposició d’una sanció
econòmica o resolució de la concessió,
autorització o conveni.”

ANNEX I DESCRIPCIÓ DE LA
PROPOSTA DE PLA D’USOS

On diu “ ÀREES DE: CAIALS,
S’ALQUERIA PETITA, S’ALQUERIA
GRAN, JONQUET, CALA BONA,
CALA JUGADORA. Abalisament de les
platges per a ús exclusiu de banyistes”

Ha de dir “ÀREES DE: S’ALQUERIA
PETITA, S’ALQUERIA GRAN, JON-
QUET, CALA BONA, CALA JUGADO-
RA. Abalisament de les platges per a ús
exclusiu de banyistes”

Cal afegir: ÀREA DE CAIALS: zona
reservada a immersió.

ANNEX II DESCRIPCIÓ DE LA
CONCESSIÓ DE BOIES I EMBARCA-
DOR A PORT LLIGAT.

ÀREA DE PORT LLIGAT

On diu “ Embarcador:
1- Zona d’amarrament de les barques

de llista tercera 3ª dedicades a l’activitat
pesquera amb la corresponent alta
d’aquesta activitat a l’Agència Tributària
i que pertanyin a la Confraria de Pesca-
dors de Cadaqués, aquesta concessió
representa sis (6) embarcacions.

2- Zona d’amarrament de l’embarca-
ció Gala dedicada a les passejades en
barca de turistes, aquesta concessió repre-
senta una (1) embarcació.”
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