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c) Manipulació de la xarxa de reg i els seus
elements. Article 22.10.
Article 37. Són infraccions molt greus:
1. La reincidència en dues o més infraccions
greus.
2. Els actes de deteriorament greu o rellevant
d’espais públics o de qualsevol de les seves
instal·lacions i elements, siguin mobles o
immobles, no derivats d’alteracions de la seguretat ciutadana.
a) Arrancar, tallar o trasplantar qualsevol
element vegetal d’un espai verd municipal,
jardineres i arbrat viari. Articles 4 i 11.1.
b) Instal·lació als espais verds públics de
qualsevol element sense l’autorització dels
serveis municipals tècnics municipals. Article
17.
c) Arrabassar qualsevol element del mobiliari
urbà. Article 22.1.
d) Encendre foc sense autorització municipal.
Article 5.3. i 14.5.
3. L’impediment o la greu i rellevant
obstrucció del normal funcionament d’un
servei públic.
a) Tirar puntes de cigar a les zones de joc
infantil. Article 14.4.
b) Accedir amb gossos i altres animals de
companyia a les zones de joc infantil, a les
zones reservades per a infants i a les platges
dins el període que va del 1 de Març al 31
Octubre. Article 15.
Article 38. Sancions:
Les actuacions que suposin una infracció al
que estableix l’Ordenança estaran sancionades
de la forma següent:
- Per faltes lleus: multa de fins a 750,00 euros.
- Per faltes greus: multa de fins a 1.500,00
euros.
- Per faltes molt greus: multa de fins a
3.000,00 euros.
Per establir les quanties exactes, es tindran en
compte aspectes tals com la intensitat dels
danys causats, la intencionalitat, la reincidència, el grau de pertorbació, etc.
Portbou, 14 de juliol de 2008
Antoni Vega i Cané
Alcalde

Núm. 10209
AJUNTAMENT DE
PORTBOU
Edicte sobre aprovació definitiva de
l’Ordenança d’ocupació de la via pública amb
taules, cadires i instal·lacions anàlogues
No havent-se presentat al·legacions, durant el
termini d’exposició pública de l’acord del Ple
de 8 d’abril de 2008, d’aprovació inicial de
Ordenança d’ocupació de la via pública amb
taules, cadires i instal·lacions anàlogues del
municipi de Portbou, s’entén aprovada defini-

tivament d’acord amb el que estableix l’article
178.1.c del DL 2/2003, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
D’acord amb el que estableix l’article 70.2 de
la Llei 7/1985 de bases de règim local, es
publica el seu text íntegre a efectes de la seva
entrada en vigor.
Contra l’aprovació definitiva de la present
Ordenança els interessats podran presentar
recurs en via Contenciosa i Administrativa davant la Sala de lo Contenciós-administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
dins el termini legal de dos mesos comptats a
partir de l’endemà de la seva publicació.
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
AMB TAULES, CADIRES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
PREÀMBUL
L’ocupació desordenada de les vies i espais
públics mitjançant expositors, tendals, ombrel·les, taules, cadires i altres elements pel
serveis d’activitats comercials i l’absència
d'una ordenança que ho reguli provoca un
efecte de desorganització a l’espai i a l’entorn.
Amb l’objecte de millorar l’escena urbana i
harmonitzar l’activitat comercial i turística, es
considera necessària la regulació de les
condicions per les quals han de regir-se les
instal·lacions i ocupacions de la via pública,
per tant es proposa l’aplicació de les següents
normes reguladores de les instal·lacions a la
via pública i la seva ocupació.
CAPITOL I: NORMES GENERALS
Article 1. 1. Les vies, els espais lliures, les
instal·lacions i mobiliari urbà que hi estan
ubicats, són destinats a l’ús general per part
dels ciutadans sota els principis de llibertat
individual i respecte a les persones.
2. Les activitats que es desenvolupin a la via
pública no poden limitar el dret dels altres als
usos generals, llevat que es disposi de llicència
o concessió per a l’ús comú especial o l’ús
privatiu.
3. Correspon a la Corporació Municipal harmonitzar els usos i activitats que es desenvolupen a la via pública, tot donant preferència
a aquells que en cada moment siguin prioritaris
a l’interès públic, segons el seu bon criteri. A
aquests efectes, es restringiran les activitats
que esdevinguin inconvenients o incompatibles.
Article 2. Objecte
La present Ordenança te com a finalitat regular
el règim jurídic pel que s’ha de regir
l’aprofitament dels terrenys de domini públic
municipal, mitjançant l’ocupació temporal o
permanent de sòl i de vol amb taules, cadires,
tendals i d'altres instal·lacions anàlogues que

siguin complementaries a l’activitat de bars,
restaurants, hotels i comerços en general.
Article 3. Fonament legal
Les ocupacions d’espais públics tindran la
naturalesa d’ús privatiu sense transformació o
modificació del domini públic, i es regiran pel
disposat a l’article 57.2 del vigent Reglament
de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
Article 4. Règim Jurídic
La instal·lació de les ocupacions resta subjecta
a l’atorgament d’una llicència d’ocupació
temporal que origina una situació de possessió
precària essencialment revocable per raons
d’interès públic. Per aquesta raó l’atorgament
de les llicències serà discrecional sense que hi
hagi cap dret preexistent per a la seva
obtenció.
Article 5. Adjudicació de llicències
1. Per poder autoritzar l’ocupació de via
pública el sol·licitant haurà d’estar al corrent
de pagament de la taxa d’ocupació de via
pública corresponent als anys anteriors.
2. Amb caràcter previ a l’ocupació de la via
pública, s´haurà de sol·licitar la corresponent
autorització municipal segons el model de
sol·licitud que estarà a disposició de l’interessat a l’Ajuntament.
3. Les sol·licituds de llicència s'hauran de
presentar amb una antelació mínima d'un mes i
aniran acompanyades de la documentació
necessària per definir el lloc d'ocupació, la
forma geomètrica de la superfície a ocupar, les
seves dimensions i superfície, per a justificar el
compliment d’aquesta Ordenança o d’altres
que en cada cas es determinin, i dirigides als
Serveis Tècnics, els quals formularan proposta
a la Junta de Govern Local, qui resoldrà.
4. Quan es produeixin més sol·licituds de
llicència de les que són possibles concedir o
quan sigui previsible aquesta circumstància, la
concessió de llicències es sotmetrà a un
procediment que garanteixi l’objectivitat, la
publicitat i la concurrència.
5. Mentre un espai estigui ocupat generarà
taxes, bé d’ofici o bé per concessió de
llicència. S’aplicarà la taxa de l’ordenança
fiscal corresponent, segons els dies d’ocupació
i les superfícies ocupades. Es computaran com
a superfícies ocupades, no solament les
resultants de la projecció dels elements
materials fixes o desplegables, sinó també les
superfícies no ocupades materialment, però
que el interessat desitgi tenir reservades per al
seu ús privatiu.
6. Règim económic
L’ocupació temporal de la via pública o del
seu vol regulada en aquesta ordenança, estarà
subjecta a les taxes regulades a la corresponent
ordenança fiscal.
7. Quantificació de les superfícies d’ocupació
a) En els casos en què l’ocupació es realitzi
amb diversos elements discontinus, però que
impedeixin un pas normal o creïn un espai
reservat, es calcularà com a superfície efectiva
d’ocupació la resultant del perímetre englobador dels diversos elements.
b) Quan hi hagi aprofitament de vol, la
superfície de sòl a efectes de càlcul del preu
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públic no serà mai inferior a la superfície del
vol.
8. Durada
La llicència d’ocupació tindrà una durada
compresa entre l’1 de juny i el 30 de setembre
quan es tracti de la temporada alta, entre l’1
d’octubre i el 31 de maig quan es tracti de la
temporada baixa i tot l’any quan sigui
permanent.
En aquest darrer supòsit tindrà una duració
màxima d’un any natural i finalitzarà en tot cas
el 31 de desembre transcorregut el qual serà
necessari sol·licitar novament la corresponent
llicència.
9. Revocació de la llicència
Les llicències es concedeixen a precari, i per
tant poden revocar-se en qualsevol moment.
Aquesta revocació no comportarà indemnització quan sigui motivada per raons subrevingudes d’interès públic o per incompliment
de qualsevol de les condicions de la llicència.
10. Les autoritzacions queden resoltes i sense
efecte quan el beneficiari incompleix les
condicions imposades per causes que li siguin
imputables, amb tramitació prèvia d'expedient
amb audiència a l'interessat, de conformitat
amb l'article 88 del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret de la Generalitat 179/1995, de 13 de
juny. Entre les causes d'incompliment es
tindran en especial consideració a aquests
efectes les següents:
- Manca de conservació de la senyalització de
la terrassa i mobiliari o d'higiene i netedat en la
terrassa i la seva zona d’influència.
- Utilització de la llicència d’ocupació de la via
pública per enmagatzamar o apilorar el
mobiliari de les terrasses i no utilitzar-lo
durant períodes superiors als quinze dies.
- Ús indegut de la terrassa.
- Modificació de les circumstàncies en raó de
les quals va ésser atorgada l’autorització.
- Ocupació de més espai del legalment autoritzat.
- En el cas de molèsties degudament comprovades per l'administració.
CAPITOL II: CONDICIONS GENERALS DE
LES ACTIVITATS AUTORITZADES
Article 6. Les activitats o usos inherents a les
llicències d’ocupació queden sotmesos al
compliment de les condicions establertes a la
legislació general, a l’Ordenança de Convivència Ciutadana, a l’Ordenaça de Protecció
de l’Arbrat i Mobiliari Urbà, i a les condicions
de la pròpia llicència. El seu incompliment
comporta sanció o la caducitat de la llicència,
sense dret a indemnització per part de
l’interessat.
Article 7. L’otorgament d’una llicència d’ocupació no exclou la necessitat d’obtenir les
altres autoritzacions necessàries per a l’exercici de l’activitat.
Article 8. El titular de la llicència és responsable de mantenir l’espai públic afectat, les
instal·lacions i la seva zona d’influència en
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bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica. L’Ajuntament podrà exigir en
qualsevol moment als titulars de les llicències
la instal·lació de papereres o contenidors.
Article 9. Les ocupacions que impliquin
l’execució d’obres a la via pública o que
puguin afectar-la s’ajustaran en tot cas a les
condicions tècniques generals i particulars
definides pels Serveis Tècnics municipals.
Article 10. Tots els elements que s’instal·lin
(tendals, ombrel·les, estructures amb parasol,
jardineres, etc.) inclosa la subjecció dels
mateixos es tindran que retirar del espai públic
immediatament desprès de finalitzat el període
de temps autoritzat per la llicència, excepte
que l’activitat estigui en funcionament tot
l’any. En qualsevol cas s’haurà de sol·licitar la
renovació per part de l’interessat.
Article 11. El temps per retirar els elements de
la via pública, acabat el període de temps
autoritzat per la llicència, serà d’una setmana.
Si no es retira en aquest temps, ho farà l’Ajuntament amb càrrec al titular de l’activitat.
Article 12. Els possibles conflictes sobre
ocupacions, superficies i d’altres, serán resolts
per l’Alcalde amb audiència previa dels
interessats.
CAPITOL III: CONDICIONS GENERALS
DE L'OCUPACIÓ
Article 13. Els propietaris dels establiments a
qui s’autoritzi l’ocupació de part de la via
pública estan obligats especialment a complir
el següent:
1. Deixar lliure l’accés a l’entrada dels edificis,
locals comercials, boques de rec o incendi,
tapes de clavegueram, sortides d’emergència i
les zones amb jardins, així com tots les serveis
d’interès públic.
2. L’ocupació sol.licitada no pot impedir ni
dificultar l’actual accessibilitat de serveis
d’emergència tals com vehicles de bombers o
ambulàncies.
3. L’ocupació no pot constituir una barrera
arquitectònica ni causar cap perjudici als
itineraris practicables existens. Tampoc
impedirà el lliure ús del mobiliari urbà, com
bancs, papereres,etc.
4. L’ocupació no pot perjudicar el normal
desenvolupament dels treballs de manteniment
i de reparació dels serveis que discorren per les
vies públiques, tals com els clavegueram,
l’enllumenat públic, etc.
5. Tampoc haurà d’impedir o dificultar el curs
lliure de les aigües de pluja cap als elements
dedesguàs existents a la zona.
6. L’ocupació no pot causar cap perjudici a les
espècies vegetals existents ni impedir o
dificultar el seu reg i el seu manteniment,
tanmateix existeix l'Ordenaça de Protecció de
l'Arbrat i del Mobiliari Urbà i que és de
compliment en aquesta ordenança.
7. Cenyir-se estrictament a la zona autoritzada
sense sobrepassar-la sota cap concepte i evitar
que els seus clients ho facin.

8. Cal tenir disponible la llicència d’autorització d’ocupació de la via pública per que
pugui ser consultada pel personal de
l’Ajuntament (vigilants municipals, tècnics ...).
9. L’horari de servei al públic de les terrasses
serà el mateix que el de l’establiment que en
depèn.
10. Durant les hores de tancament del local, les
taules i cadires recollides hauran d’estar dins
de la zona d’ocupació o dins del local.
11. S’haurà de complir, en totes les parts, el
Reglament Electrotècnic per a instal·lacions de
baixa tensió i les seves instruccions complementàries, així com totes les normes, reglaments, ordenances, etc, que hi siguin d’aplicació obligatòria.
12. Els criteris d’enllumenat s’ha ajustarant al
principi de reducció de la contaminació lumínica i estalvi energètic, segons la Llei 6/2001
de 31 de Maig del Departament de Medi
Ambient i Habitatge.
13. Els subministraments elèctrics, d’aigua i
d’altres serveis hauran de ser soterrats, o
s’instal·laran a l’extructura de tendals o
marquesines.
14. Cadascuna de les taules instal·lades a les
terraces disposaran d’un cendrer on els clients
puguin dipositar les puntes de cigarreta. Es
vetllarà especialment
per el compliment
d'aquest punt a les terraces que ocupin la
façana marítima.
15. Si existeixen dos locals, l’un davant de
l’altre al mateix carrer, de forma que les
terrasses s’apropin massa, arribant inclòs a
tocar-se, la seva amplada es
reduirà de forma que es permeti al centre del
carrer un pas de 1,50 metres en els
carrers de vianants i de 3 metres en els que es
permeti l’accés als vehicles.
16. Als carrers de vianants, voreres i sortides
peatonals dels edificis sempre ha d’existir un
passadís recte i lliure al pas dels vianants de
1,50 metres mínim. Si s’ocupen els dos costats
del carrer, aquest passadís serà central.
17. Quan es vulgui ocupar la façana del davant
de l’establiment, s’haurà d’aportar juntament
amb la sol·licitud, autorització expressa del
propietari del immoble a ocupar.
18. Els Servis Tècnics o Vigilants Municipals
hauràn de marcar a sobre del paviment els
límits de l’espai ocupat, mitjançant línies fetes
amb pintura blanca en els límits de l’ocupació
de 5 centímetres de gruix. Hauran de mantenir
aquesta senyalització visible i durant tot el
temps que duri la concessió.
19. No es permetrà en cap cas l’instal·lació
sistemes de reproducció musical o sonor,
exceptuant els casos d’actuacions d’animació o
musicals que els mateixos titulars de llicencia
promoguin, caldrà per la realització d’aquestes
actuacions la corresponent autorització municipal.
20. No està permesa l'instal.lació de màquines
expenedores de beguda a la via pública, per
l'instal·lació a la via pública de qualsevol
màquina recreativa (billar, futbolin, màquines
infantils. etc) caldrà sol·licitar previament la
corresponent autorització municipal.
21. Les taules, cadires, tendals, ombrel·les, etc,
mantindran una uniformitat per cada conjunt
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de terrassa i/o autorització, amb materials del
mateix color, disseny i textura.
22. Els cartells de menús o similars, es podran
penjar a tots dos costats de la porta d’accés al
local, amb una superfície d’ocupació màxima
de 0,75 metres d’amplada per 1,80 d’altura a
cada costat, no es permetrà cap altre tipus de
cartelleria a la zona d’ocupació i vindrà
condicionada a:
Si es col·loca algun d’aquests cartells a nivell
de terra, serà sobre un cavallet i han de complir
les següents condicions:
a) estar dins de la zona d’ocupació.
b) no col·locar més d’un cavallet publicitari
per establiment.
c) no recolzar-se/encadenar en cap cas ni en els
arbres ni en el mobiliari urbà, ni fixar-los
al terra.
d) no es permés d’ocupar la vorera amb aquest
elements.
23. Les jardineres hauran de ser metàl·liques o
de pedra artificial. Sobre les metàl·liques
s'admetrà la pintura d'oxi-ron de colors foscos i
sobre la pedra artificial el blanc. S’instal.laran
dins l’espai autoritzat de la llicència.
Tindrán unes dimensions màximes de 200
centímetres de llargària, 40 centímetres d'amplària i 50 centímetres d'alçada, la separa-ció
entre elles serà mínim d’uns 60 centímetres per
facilitar el pas peatonal.
CAPITOL IV:
TAL·LACIONS

NORMATIVA

D'INS-

Article 14. L'Ajuntament, podrà en passeigs i
entorns concrets, demanar uniformitat de
criteris en els materials i tipologies dels diferents elements de les terrasses (taules, cadires,
parasols i jardineres).
Article 15. 1. La instal·lació de tendals i
ombrel·les fixes es considera una obra menor
donat el fet de ser un element desmuntable.
2. La sol·licitud de llicència vindrà acompanyada pel disseny de l’element a instal·lar (a
escala), amb expressió de les seves dimensions, compliment de la normativa, especificació dels materials emprats, sistema de
subjecció, etc.
3. Caldrà conservar els tendals en perfectes
condicions, sent motiu de revocació de la
llicència i obligació de retirar-los l’incompliment de les ordres de l’Ajuntament sobre el
particular. Els titulars esdevenen responsables
per qualsevol accident que pugui produir-se
degut al seu estat.
4. Quan l’ocupació es realitzi damunt de la
calçada obligatòriament es situarà damunt
d’una plataforma elevada, a nivell de vorera,
de fusta, alumini o acer. El seu perímetre serà
de pilones i cordó. Si es vol ornomentar amb
altre mobiliari com jardineres, aquestes es
col·locaran damunt la plataforma.
5. Les ombrel·les i tendals podran ser de roba u
altres materials flexibles. No s'accepten colors
cridaners, s'optarà per tons i colors crus. No es
permetran ombrel·les amb publicitat, només
s'admetrà el missatge publicitari corresponent
a la denominació genèrica de l'establiment o
local de què es tracti. Les ombrel·les que es

col·loquin no podran tenir un diàmetre superior
a tres metres.
6. Les taules, cadires, tendals, ombrel·les, etc,
mantindran una uniformitat per cada conjunt
de terrassa i/o autorització, amb materials del
mateix color, disseny i textura.
7. Els tendals s’ajustaran als models i colors
proposats per l’Ajuntament. En cas de voler
instal·lar models diferents als proposats per
l’Ajuntament caldrà formular sol·licitud adjuntant fotografia en color i l’Ajuntament tindrà
potestat discrecional per acceptar-ho.
8. No es permetrà per raons d’estètica l’instal·lació de ombrel.les a la zona peatonal de la
Rambla de Catalunya. A les places i jardins es
procurarà la instal·lació d’ombrel·les no
permanents.
CAPITOL V: INSPECCIÓ I SANCIONS
Article 16. L’Alcalde mitjançant els Serveis
Tècnics i Vigilants Municipals, serà competents per controlar l’exacte compliment de
les normes establertes a la present ordenança,
així com la imposició de sancions, prèvia instrucció del corresponent expedient sancionador.
CAPITOL VI : RESPONSABILITAT
Article 17. El titular de la llicència és
responsable de la vigilància i del manteniment
de les instal·lacions que són objecte de la
llicència.
Article 18. El titular de la llicència, serà també
el responsable del bon compliment de les
ordenances municipals, i en particular de
l’ordenança de convivència ciutadana.
Article 19. La llicència atorgada no empara els
actes particulars portats a terme per la persona
autoritzada, de forma que aquesta es plenament responsable dels mateixos.
CAPITOL VII: EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA
Article 20. L’incompliment de les obligacions
comportarà l’execució subsidiària per part de
l’Ajuntament. Les despeses derivades de
l’execució subsidiària aniran a càrrec del
titular de l’obligació, sense perjudici de les
sancions que hi corresponguin.
CAPITOL VIII: RÈGIM DISCIPLINARI
Article 21. De les faltes. Les infraccions contra
aquesta ordenança poden constituir faltes molt
greus, greus o lleus.
1. Faltes lleus:
a) La falta de neteja de la terrassa i el seu
entorn.
b) L’incompliment d’horaris.
c) El deteriorament lleu dels elements del
mobiliari i ornamentals urbans annexes a
l’establiment que es produeixin com a conseqüència de l’activitat objecte de la llicència.

d) L’ocupació de major superfície de la
autoritzada i major nombre d’elements de
mobiliari, sempre que l’excés no superi el 10
per 100.
2. Faltes greus:
a) La reiteració per dos cops en la comissió de
faltes lleus, durant el temps de concessió de la
llicència.
b) L’ocupació de major superfície de la
autoritzada i major nombre d’elements de
mobiliari, sempre que l’excés superi el 10 i no
excedeixi el 50 per 100.
c) La falta de plànol d’ocupació autoritzada.
d) La col·locació d’envasos o qualsevol altre
element fora del recinte de l’establiment o lloc
autoritzat per la llicència d’ocupació. En cas de
que així es produeixi, a part de la corresponent
sanció, es procedirà a retirar per personal
municipal els elements situats fora de l’establiment, corrent a càrrec del titular les despeses que es produeixin.
g) El deteriorament greu dels elements del
mobiliari urbà i ornamentals annexes o colindants a l’establiment que es produeixi com a
conseqüència de l’activitat objecte de la
llicència, quan no constitueixi falta lleu o molt
greu.
h) La no exhibició de les autoritzacions municipals preceptives a les autoritats municipals
que ho sol·licitin.
i) La instal·lació sobre la calçada d’elements
d’ocupació fora de la superfície ocupada.
3. Faltes molt greus:
a) La reiteració de tres faltes greus durant el
període de duració de la llicència o quatre
faltes greus en llicències alternes.
b) L´ocupació de major superfície de l´autoritzada i major nombre d´elements de mobiliari, quan l’excés superi el 50 per 100.
c) Desobeir els requeriments dels funcionaris i
autoritats.
d) La falta de neteja, higiene o neteja personal
o dels elements de l’establiment, sempre que
no sigui falta lleu o greu.
e) Utilització de l’espai per enmagatzamar o
apilorar el mobiliari de les terrasses i no
utilitzar-lo durant períodes superiors als quinze
dies.
f) No desmuntar les instal·lacions un cop
acabat el període de vigència de la llicència o
quan així ho ordeni personal municipal.
g) L’exercici de l’activitat en condicions
deficients.
h) Instal·lar elements de mobiliari no autoritzats pels serveis municipals.
i) Incomplir les condicions tècniques d’instal·lació.
Article 22. A les infraccions indicades a
l’article 1, Capítol VIII li corresponen les
següents
sancions:
- Per faltes lleus: multa de fins a 750,00 euros.
- Per faltes greus: multa de fins a 1.500,00
euros.
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- Per faltes molt greus: multa de fins a
3.000,00 euros podent ser revocada la
llicència.

Núm. 10016

Portbou, 14 de juliol de 2008

Anunci sobre informació pública d’adjudicació d’una obra

Antoni Vega i Cané
Alcalde

Núm. 10014
AJUNTAMENT DE
LES PRESES
Edicte sobre exposició pública de la
matrícula provisional de l’IAE de l’any 2008
D’acord amb els articles 2 i 3 del Reial Decret
243/1995, de 17 de febrer, s’exposa al públic
la matrícula provisional de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques de l’any 2008, pel
termini de quinze dies hàbils a les oficines
d’aquest Ajuntament.
Contra l’acte d’inclusió en el cens d’aquest
impost podreu interposar recurs de reposició
davant el Cap de la Dependència de Gestió
Tributària de la Delegació Provincial de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària,
en el termini de quinze dies hàbils a comptar
des del dia immediat següent al del termini del
període d’exposició pública d’aquest edicte al
Butlletí Oficial de la Província, o bé reclamació davant el Tribunal Econòmico-Administratiu Regional, dins del mateix termini, sense
que es puguin interposar els dos recursos de
forma simultània.
Les Preses, 15 de juliol de 2008
Esther Pagès i Ayats
Alcaldessa

AJUNTAMENT DE
LES PRESES

La Junta de Govern Local, en la sessió de 4 de
juliol de 2008, va aprovar l’adjudicació de
l’execució de l’obra d’urbanització del Pla
especial urbanístic de la zona d’equipaments
de la Bòbila a l’empresa Josep Vilanova, SA
pel preu de 467.030,39 euros (IVA inclòs), la
qual cosa es fa públic per a general coneixement, d’acord amb el que preveu l’article
93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16
de juny, d’aprovació del Text refòs de la Llei
de contractes de les administracions públiques.
Les Preses, 15 de juliol de 2008
Esther Pagès i Ayats
Alcaldessa

Núm. 10017
AJUNTAMENT DE
RIBES DE FRESER
Edicte sobre aprovació definitiva de la
modificació dels estatuts de la Fundació
Televall
Aprovat pel Ple de data 27.05.08 la modificació dels estatuts de la Fundació Televall,
publicada al BOP de Girona núm. 113 de data
11 de juny de 2008 sense que s’hagin presentat
al·legacions queda definitivament aprovada la
modificació dels Estatus quedant redactat el
text dels Estatuts de la següent forma.
Article 6
Objecte.

Núm. 10015
AJUNTAMENT DE
LES PRESES
Anunci sobre exposició pública de sol·licitud d’una llicència ambiental
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament una
sol·licitud de llicència ambiental per l’activitat
dedicada a la indústria d’injecció de plàstics, a
nom de INDOPLAST, SL, a l’immoble situat a
la carrer de la Indústria, 1-3-5-7 de les Preses,
per la qual cosa, d’acord amb el que estableix
l’article 28 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
de la intervenció integral de l’Administració
ambiental, s’exposa al públic per un termini de
vint dies hàbils perquè es puguin presentar
reclamacions. L’expedient es pot consultar a
les oficines de l’Ajuntament, al carrer Major,
2, els dies laborables de les 12 a les 14 hores.
Les Preses, 16 de juliol de 2008
Esther Pagès i Ayats
Alcaldessa

L’objecte, d’interès general i sense ànim de
lucre, de la Fundació és contribuir a l’impuls,
la promoció i el desenvolupament socioeconòmic de Catalunya amb el disseny i implementació d’una xarxa telemàtica amb serveis i
infraestructures integrats, que contribueixi en
benefici de la societat generant un nou sector
econòmic basat en les noves tecnologies que
afavoreixi el equilibri territorial i l’obertura de
Catalunya a nous mercats.
En aquest sentit, Televall podria participar en
activitats de desenvolupament de projectes de
naturalesa semblant i establir col·laboracions
amb institucions i organismes nacionals i
estrangers.
Article 7
Finalitats.
7.1. Les finalitats, d’interès general i sense
ànim de lucre, de la Fundació, són:

a) Afavorir la implantació de les noves
tecnologies i el seu ús en tots els sectors
socials i econòmics de Catalunya.
b) Fomentar el teletreball com a eina de
equilibri territorial.
c) Potenciar el desenvolupament econòmic de
la zona afavorint l’autoocupació i la creació de
noves empreses T.I.C. (Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació).
d) Establir col·laboracions, en la forma que
legalment procedeixi, amb les administracions
públiques, amb el sector privat, i amb iniciatives paral·leles per desenvolupar nous projectes d’interès comú tant en l’àmbit nacional
com internacional.
7.2. El contingut dels apartats anteriors no té
caràcter limitatiu i s’ha de considerar vàlid tota
finalitat en relació amb l’assoliment de
l’objectiu i el desenvolupament de l’activitat.
7.3. El compliment de la voluntat fundacional i
tot el que pertoca a la Fundació queda a la fe,
consciència i lleial saber entendre del Patronat,
designat de la manera que preveuen aquests
Estatuts i d’acord amb les competències que li
han estat assenyalades, llevat de les atribuïdes
al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.
Els recursos de la Fundació generats per
l’activitat d’aquesta i pels recursos ordinaris,
s’aplicaran a la prestació de serveis als beneficiaris tot contribuint a les finalitats fundacionals, excepte la dotació inicial que tindrà la
destinació prevista legalment.
En seran beneficiaris de l’actuació de Televall,
totes les persones jurídiques i físiques
nacionals o estrangeres que pugui gaudir dels
seus serveis i contribuir a l’obtenció de
l’objecte de la fundació, el qual bé determinat
en l’article 6è dels presents estatuts.
Article 9
Patronat.
9.1. La Fundació serà representada, regida i
administrada pel Patronat, al qual corresponen
totes les facultats necessàries per vetllar per
l’acompliment de les finalitats de la Institució,
sens perjudici de les delegacions en altres
òrgans que aquest determini, d’acord amb
aquests Estatuts i la legislació vigent.
9.2. El Patronat, que és un òrgan col·legiat,
està constituït per un màxim de deu patrons
nats i un nombre màxim de vuit patrons
designats.
9.3. Són patrons nats de la Fundació les
persones físiques o jurídiques següents:
a) L’Excm. Alcalde President de l’ajuntament
de Ribes de Freser.
b) Fins a 9 vocals en representació de
l’ajuntament de Ribes de Freser, nomenats i
cessats pel Ple d’aquest Ajuntament.
9.4. A més dels patrons nats, es podran
designar com a patrons:

