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Ajuntaments

Núm. 5.929
AJUNTAMENT DE

BANYOLES
Àrea d’Urbanisme

Edicte d’aprovació inicial projecte
d’arranjament del c/ Dr. Hysern

REF: LC/mh – MS 20/04

La Junta de Govern Local, en sessió
celebrada en data de 31 de maig de 2004
va adoptar, entre d’altres, l’acord d’apro-
var inicialment el PROJECTE D’OBRA
ORDINÀRIA MUNICIPAL D’ARRAN-
JAMENT DEL CARRER DR. HYSERN,
per import de 122.572,41 euros IVA
inclòs, redactat pels serveis tècnics muni-
cipals. En el propi acord es va sotmetre el
projecte esmentat a informació pública
per un període de trenta dies, a comptar
des de l’endemà de la publicació de
l’anunci corresponent al BOP i al tauler
d’anuncis de la casa consistorial.

Banyoles, 2 de juny de 2004.—
L’Alcalde-President. Signat: Pere Bosch i
Cuenca.

Núm. 5.930
AJUNTAMENT DE

BANYOLES
Àrea d’Urbanisme

Edicte d’aprovació inicial d’un projecte

Ref. LC/mh - MS 21/04

El Ple de la Corporació, en sessió
celebrada en data de 31 de maig de 2004
va adoptar, entre d’altres, l’acord d’apro-
var inicialment el projecte bàsic i d’exe-
cució de pavimentació i urbanització de la
Plaça Major i Carrers Born, Àngel Gui-
merà i Passatge Abeurador, redactat per
l’arquitecte Josep Mias i Gifre; essent el
pressupost de contracta de 1.920.566,37
euros. En el propi acord es va disposar
sotmetre l’acord a informació pública per
un període de trenta dies, a comptar de
l’endemà de la publicació de l’anunci
corresponent al BOP i al tauler d’anuncis
de la casa consistorial.

Banyoles, 1 de juny de 2004.

Núm. 5.931
AJUNTAMENT DE

BANYOLES
Àrea d’Urbanisme

Edicte d’aprovació definitiva projecte
reparcel·lació sector UA24b 

REF: LC/mh – EXPR 02/03

La Junta de Govern, en sessió cele-
brada en data de 31 de maig de 2004 va
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar
de resoldre les al·legacions interposades
durant el termini d’exposició al públic i
d’aprovar definitivament el projecte de
reparcel·lació del sector UA24b, redactat
per l’arquitecte Sr. Josep Maria Blazquez
Boya. D’acord amb l’article 121 de la
Llei 2/2002 l’acord d’aprovació d’un pro-
jecte de reparcel·lació produeix essencial-
ment els efectes econòmics i jurídics reals
següents:

a) La cessió de dret al municipi en
què s’actua, en ple domini i lliures de
càrregues, de tots els terrenys de cessió
obligatòria, perquè siguin incorporats al
patrimoni de sòl o perquè se’n faci l’afec-
tació als usos que determini el pla d’orde-
nació urbanística.

b) L’afectació real de les parcel·les
adjudicades al compliment de les càrre-
gues i al pagament de les despeses inhe-
rents al sistema de reparcel·lació, i també,
si s’escau, al compliment de la reserva
feta a l’empara de l’article 46.

c) La subrogació, amb plena eficàcia
real, de les antigues parcel·les per les
noves parcel·les.

d) El gaudi de les exempcions tributà-
ries establertes per la legislació aplicable.

e) L’extinció o la transformació de
drets i de càrregues, d’acord amb la legis-
lació aplicable.

Banyoles, 1 de juny de 2004.—
L’Alcalde-President. Signat: Pere Bosch i
Cuenca.

Núm. 5.970
AJUNTAMENT DE

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Edicte de sol·licitud de llicència
ambiental

EXPEDIENT: MA251/04
TITULAR: LUDOTECA RODOLINS

SCP
ACTIVITAT: ludoteca
SITUACIÓ: C/ Maquès de Cruïlles

29-31

En compliment del que disposa l´arti-
cle 43 del Decret 136/1999, de 18 de

maig, pel qual s´aprova el Reglament
general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
de l´administració ambiental, i s´adapten
els seus annexos; se sotmet a informació
pública general, durant un termini de 20
dies hàbils, l´expedient administratiu de
llicència ambiental, perquè els qui es con-
siderin afectats d´alguna manera per
l´activitat que es pretén establir puguin
fer les al·legacions que considerin oportu-
nes.

L´expedient es pot consultar de
dilluns a divendres de 9 h. a 14 h. a
l´Àrea d´Urbanisme, Obres, Activitats i
Serveis d´aquest Ajuntament.

La Bisbal d´Empordà, 26 de maig de
2004.— L’Alcalde. Signat: Ramon
Romaguera Amat.

Núm. 5.979
AJUNTAMENT DE

BLANES

Edicte sobre aprovació definitiva de
l’Ordenança Reguladora de les activitats
circenses 

Aprovació definitiva en execució de
l’acord de Ple de data 26 de gener de
2004, al no haver-se  produït al.legacions
en el període d’informació pública,
l’Ordenança reguladora de les activitats
circenses es fa públic  el seu contingut
íntegre, 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. 

ORDENANÇA REGULADORA DE
LES ACTIVITATS CIRCENSES

Article 1.- Objecte de l’Ordenança
Aquesta ordenança té per objecte la

regulació dels espectacles circenses que
es vulguin realitzar al municipi de Blanes
mitjançant instal·lacions itinerants.

Article 2.- Llicència municipal
La realització d’espectacles circenses

al municipi de Blanes requerirà la prèvia
obtenció per part de l’interessat de la
corresponent llicència municipal especí-
fica que exigeix la Llei sobre policia de
l’espectacle les activitats recreatives i els
establiments públics, la qual comprendrà,
si escau, la llicència d’ús comú especial
dels espais públics municipals necessaris
per a la realització de l’espectacle i
l’acampada dels organitzadors i execu-
tants.
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Article 3.-Requisits
La promoció d’un espectacle cir-

cense ambulant a Blanes requerirà, com
a mínim, el compliment dels següents
requisits:

1. Disposar d’estructures desmunta-
bles amb condicions de seguretat
d’higiene i comoditat idònies per als
espectadors i per als executants de
l’espectacle, assimilables a les exigides
per a les instal·lacions fixes.

2. Tenir concertada una pòlissa
d’assegurances que cobreixi el risc de la
responsabilitat civil de l’activitat per una
capital mínim per sinistre i víctima pro-
porcional a l’envergadura del circ, que
serà determinat per la Junta de Govern
amb un mínim de 300.000 euros per
sinistre i 60.000 euros per víctima.

3. En el cas que l’espectacle sigui
promogut per persones jurídiques,  estar
regularment constituïdes i representades.

4. Disposar de mesures o serveis de
vigilància adient a les característiques de
l’espectacle circense projectat.

5. Disposar dels llibres o fulls de
reclamacions a disposició del públic exi-
gits per la legislació vigent sobre
defensa de consumidors i usuaris.

Article 4.-Sol·licitud
1. La instància sol·licitant la realitza-

ció de l’espectacle haurà d’anar acom-
panyada de la documentació següent:

1.1. Justificant d’ingrés, si escau, de
la taxa per ocupació del domini públic
afectat per l’acampada i de la taxa per
ocupació d’espais destinats a publicitat.

1.2. Documents justificatius del com-
pliment dels requisits establerts a l’arti-
cle precedent.

1.3. Declaració relativa a les condi-
cions de venda i revenda de les localitats
o bitllets i dels abonaments.

1.4. Declaració sobre les característi-
ques de la publicitat impresa, i de qual-
sevol altre tipus que es vulgui fer per
promocionar l’espectacle.

1.5. Declaració sobre les condicions
objectives del dret d’admissió.

1.6. Dipòsit d’una fiança proporcio-
nada a l’envergadura del circ, situada
entre un mínim de cinc-cents euros i un
màxim de deu mil euros, que determi-
narà la Junta de Govern i garantirà els
següents conceptes:

1.6.1. Neteja dels espais públics i
vies públiques afectades per l’exercici de
l’activitat i la publicitat promocional.

1.6.2. Serveis o equipaments munici-
pals afectats o alterats.

1.6.3. Sancions que es puguin impo-
sar per infracció d’aquesta ordenança o
de la legislació vigent sobre policia de
l’espectacle els establiments públics i les
activitats recreatives i liquidacions deri-

vades de l’aplicació de les Ordenances
Fiscals.

1.6.4. Mobiliari urbà malmès.
1.7. Projecte tècnic signat i visat per

un tècnic competent en el qual es reflec-
teixi el compliment de tota la normativa
legal vigent en matèria de seguretat, que
inclogui:

1.7.1. Memòria descriptiva de tots
els elements que composen el circ, inclo-
ses les caravanes on s’allotgen temporal-
ment els organitzadors i executants, amb
indicació de la superfície que es neces-
siti ocupar.

1.7.2. Memòria descriptiva del fun-
cionament i abast de l’activitat, horaris
de durada de les funcions sol·licitades,
aparells de so a desplegar, nivells
sonomètrics màxims que l’activitat
generi.

1.7.3. Memòria descriptiva de les
mesures correctores actives i passives
contra incendis, recorreguts d’evacuació,
d’acord amb les normatives vigents
(NBE-CPI-96) i pla de seguretat a apli-
car.

1.7.4. Memòria descriptiva de les
condicions higièniques i sanitàries desti-
nades als usuaris (lavabos, cambres
higièniques, metodologia d’ús i manteni-
ment, etc.) d’acord amb la Reglamenta-
ció general de policia d’espectacles
públics i activitats recreatives.

1.7.5. Memòria descriptiva que acre-
diti el compliment del Reglament Elec-
trotècnic de Baixa Tensió.

1.7.6. Memòria descriptiva que acre-
diti el compliment de la Llei 6/2001, de
31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenat per a la protecció del medi
nocturn. En cas que es disposi d’enllu-
menat exterior, caldrà que l’interessat
aporti la documentació pertinent relativa
a les seves característiques, les quals
s’hauran d’ajustar a les disposicions
d’aquesta Llei.

1.7.7. Memòria descriptiva que justi-
fiqui el compliment del Codi d’Accessi-
bilitat de Catalunya.

1.7.8. Memòria descriptiva de la
forma de tractament de les deixalles i
residus de qualsevol naturalesa que el
complex circenc prevegi generar, amb
explicació de la solució que es pensa
donar a la publicitat impresa distribuïda
i la retirada de cartells anunciadors a la
via pública.

1.7.9. Memòria descriptiva de la
forma de tractament de les aigües resi-
duals de tota mena (aigües negres, gri-
ses, rentadores, rentamans, etc.) amb
l’obligació de disposar de procés de
depuració química, connexió directa a
clavegueram o connexió a dipòsit auxi-
liar per a trasllat a EDAR, que el com-
plex prevegi generar, amb explicació de

la solució que es pensi donar en base als
requisits exigits en aquest punt o d’altra
solució tècnica que es valori satisfactò-
riament.

1.7.10. Plànols de situació de planta
i d’alçat on es reflecteixin les mesures
exigides als apartats anteriors.

1.7.11. Annexos: certificacions M-
0/M-1 sobre reacció al foc dels elements
decoratius fàcilment inflamables (buta-
ques, graderies, carpa) efectuats per un
laboratori homologat.

1.7.12. Declaració de l’equipament
mèdic de què disposi l’organització per
donar assistència immediata  als especta-
dors i executants en cas de sinistre,
d’acord amb la Reglamentació d’espec-
tacles i activitats recreatives vigent.

1.7.13. Declaració jurada que el circ
no es troba comprès en la prohibició
establerta per la disposició addicional de
l’ordenança.

2. La instància s’ha de presentar amb
una antelació mínima de trenta dies a la
data d’acampada del circ.

Article 5.-Procediment
1. El procediment de resolució de la

sol·licitud d’autorització del circ s’ins-
truirà pel Servei Municipal d’Activitats i
s’ajustarà als tràmits següents:

a. Tan aviat com arribi la sol·licitud
se’n donarà compte als veïns immediats
del lloc on es pretengui realitzar l’espec-
tacle, donant-los un termini de deu dies
per deduir al·legacions. En cas d’edificis
plurifamiliars, aquest tràmit d’audiència
a veïns afectats s’entendrà amb la comu-
nitat de propietaris de l’edifici.

b. La sol·licitud serà sotmesa, suc-
cessivament, al Servei Municipal d’Acti-
vitats, a la Policia Local, al Cap Local
de Sanitat i al Servei Municipal de Medi
Ambient perquè emetin el seu parer en
informe raonat.

c. Un cop incorporats a l’expedient
els informes i al·legacions expressats o
transcorregut el termini d’emissió sense
que hagin estat expedits, la instància
s’elevarà a l’autoritat competent per a la
seva resolució definitiva.

2. En cas que la concurrència de
sol·licituds per a un període temporal
determinat fes inviable la possibilitat
d’autoritzar-les totes, les llicències dis-
ponibles seran ofertes per concurs.

3. El barem del concurs s’aprovarà
per la Junta de Govern i haurà de regu-
lar, com a mínim, els següents aspectes:

a. Qualitat i innovació de l’especta-
cle.

b. Qualitat tècnica de les
instal·lacions.

c. Qualitat dels sistema de tractament
de residus.

d. Millora del cànon.
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Article 6.-Prohibició i suspensió de
l’espectacle

1. L’Alcalde o el Regidor Delegat
competent, ha de prohibir o de suspendre
els espectacles circenses  que s’exercei-
xin sense autorització  administrativa
municipal.

2. També ha de prohibir els especta-
cles circenses prèviament autoritzats  en
les següents circumstàncies:

2.1. Quan l’estructura desmuntable
instal·lada no ofereixi la seguretat  i
l’estabilitat adequada per protegir els
espectadors i executants.

2.2. Si l’espectacle s’aparta de les
característiques fixades per la llicència.

2.3. Si l’espectacle es perjudicial,
pels seus continguts, per a la joventut o
la infància.

2.4. Si es produeixen o es preveu que
es produeixin  alteracions d’ordre públic
amb perill per les persones i béns.

2.5. Si no es compleixen les condi-
cions sanitàries i d’higiene mínimes
necessàries.

2.6. Si es produeix qualque violació
de les normatives sectorials vigents en
matèria de treball amb menors, protecció
de menors i protecció de la infància i
l’adolescència.

3. Per garantir l’efectivitat d’aquest
conjunt de prohibicions i suspensions
l’Alcalde o  Regidor Delegat competent
podrà comissar pel temps que calgui els
béns relacionats amb l’espectacle objecte
de prohibició o de suspensió.

4. Els organitzadors de l’espectacle
estan obligats a permetre i facilitar les
inspeccions que l’Alcalde o Regidor
Delegat competent acordi, les quals
podran ésser realitzades tant pels cossos
de policia, com per altres funcionaris,
persones o entitats habilitades per
l’Alcalde o Regidor delegat competent.   

Article 7.-Publicitat
1. La publicitat impresa de l’especta-

cle i la seva distribució s’haurà d’ajustar
estrictament a l’establert per l’Orde-
nança reguladora de la Publicitat a la
Via Pública.

2. El titular de la llicència té l’obli-
gació de donar compliment a la legisla-
ció de política lingüística i de consumi-
dors i usuaris en matèria d’ús preceptiu
del català en la senyalització i els car-
tells d’informació general de caràcter
fix; els documents d’oferta de servei i
les informacions pertinents per al con-
sum i l’ús dels béns, els productes i els
serveis que l’establiment ofereixi, espe-
cialment pel que concerneix a les dades
obligatòries relacionades directament
amb la salvaguarda de la salut i segure-
tat dels usuaris i consumidors. L’incom-
pliment d’aquestes obligacions és consti-

tutiu d’infracció legal i pot donar lloc a
la imposició de correccions per les faltes
comeses.

3. Resta prohibida la publicitat acús-
tica.

Article 8.-Infraccions i sancions
1. La infracció d’aquesta Ordenança

donarà lloc a l’exigència de responsabi-
litats als culpables per a la reparació dels
danys i la indemnització dels perjudicis
causats a la cosa pública o a tercers i la
imposició de les sancions que regulen
els apartats següents.

2. Es considerarà faltes molt greus: 
2.1. La realització de l’espectacle

circense sense la llicència municipal pre-
ceptiva.

2.2. La modificació de l’espectacle
autoritzat sense autorització municipal.

2.3. L’incompliment de qualsevol
norma o condició de l’autorització que
signifiqui un risc per la seguretat de les
persones.

2.4. L’excés d’aforament permès per
l’autorització si comporta un risc per a la
seguretat de les persones.

2.5. L’incompliment de les resolu-
cions de l’autoritat municipal sobre
prohibició i suspensió d’espectacles i els
requeriments sobre seguretat de les
estructures desmuntables i del recinte.

2.6. La manca d’atenció a les perso-
nes que necessitin assistència mèdica en
el mateix recinte circense.

2.7. La negativa a permetre l’accés al
recinte als agents de l’autoritat o de per-
sones habilitades per l’Alcalde per ins-
peccionar-lo.

2.8. L’incompliment de les condi-
cions imposades per la llicència sobre
vigilància i seguretat.

2.9. La no devolució de l’import de
les localitats per suspensió o no realitza-
ció de l’espectacle.

2.10. L’incompliment de la legislació
de política lingüística i de protecció de
consumidors i usuaris.

3. Les faltes podran ser sancionades
amb multes de fins a seixanta mil euros,
que es graduaran seguint els criteris esta-
blerts a la legislació d’espectacles, esta-
bliments públics i activitats recreatives.

Article 9.-Circs d’interès públic
L’Ajuntament, mitjançant el procedi-

ment previst a la Base 4.15.d d’execució
del pressupost, en relació amb l’art. 22.1
de l’Ordenança Fiscal General, podrà
reduir en tot o en part les obligacions
previstes en aquest Reglament, quan
concorrin circumstàncies d’interès públic
degudament acreditades a l’expedient,
com ara l’excepcional interès artístic de
l’espectacle ofert o el foment de formes
tradicionals o singulars d’espectacles cir-

censes amenaçades de desaparició. En
cap cas podran minorar-se les obliga-
cions relatives a la seguretat dels espec-
tadors i executants.

Disposició Addicional
Resta prohibit a tot el terme munici-

pal de Blanes l’exercici d’activitats cir-
censes per part d’empreses o d’organit-
zacions que explotin o utilitzin animals
dins o fora de l’espectacle.

La justificació de no trobar-se
comprès dins d’aquesta prohibició es
realitzarà mitjançant la declaració jurada
de l’interessat a què fa referència l’arti-
cle 4 de l’ordenança.

La constatació per part de l’Ajunta-
ment de la falsedat d’aquesta declaració
determinarà la revocació automàtica de
l’autorització, amb pèrdua de la fiança i
obligació de desallotjament immediat del
circ, sense perjudici de l’exigència de la
resta de responsabilitats administratives
i penals que correspongui. 

Disposició Transitòria
Les sol·licituds d’espectacles circen-

ses presentades amb anterioritat a
l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança
es regiran per les normes provisionals
que tingui aprovades la Junta de Govern.

Disposició Final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor

el mateix dia de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de
Girona.

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

Blanes, 31 de maig de 2004.—
L’Alcalde. Signat: Josep Marigó i Costa.

Núm. 5.981
AJUNTAMENT DE

BLANES

Edicte sobre aprovació definitiva de la
modificació de diversos articles del regla-
ment del mercat de teixits de Blanes

Aprovat definitivament en execució
de l’acord de Ple de data 29 de desembre
de 2003, al no haver-se produït al·lega-
cions en el període d’informació pública,
la modificació de diversos articles del
reglament del mercat de teixits de Blanes
es fa públic el seu contingut íntegre,
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. 
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