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N˙m. de Registre: 502/09.
Assumpte: Inici díun expedient per residus
sÚlids.
Persona interessada: Síignora.
El vehicle Volkswagen Golf, amb matrÌcula B-EL 1800, es troba des de fa un perÌode
perllongat de temps estacionat a líexplanada
del carrer Vallespir, sense que seín faci un ˙s
regular.
Aquesta situaciÛ constitueix una infracciÛ
al vigent reglament que desenvolupa la Llei
de Seguretat Vial.
Li comunico que, com preveu líarticle
segon de la Llei 11/1999, de 21 díabril, que
modifica el Reial Decret Legislatiu 339/90,
de 2 de marÁ, pel qual síaprova el text articulat de la Llei sobre Tr‡nsit, CirculaciÛ de
Vehicles a Motor i Seguretat Vial, es procedeix a iniciar el corresponent expedient
administratiu per vehicle abandonat (Residu
SÚlid) un cop complerts els tr‡mits corresponents. La resoluciÛ de líexpedient comportar‡
la retirada del vehicle de la via p˙blica per
part díaquesta Policia Local, per al seu posterior desballestament.
TorellÛ, 10 de setembre de 2009.
LíAlcalde, Miquel Franch i FerrÈs.
022009028031
A

TorellÛ
ANUNCI
Durant el termini díinformaciÛ p˙blica ha
estat exposat líexpedient relatiu a líaprovaciÛ
inicial del Reglament dí˙s de líequipament
municipal del carrer Artesans, n˙mero 5.
Transcorregut el termini sense que síhagin
formulat reclamacions ni suggeriments, líacord díaprovaciÛ inicial ha esdevingut definitiu.
El text del Reglament esmentat Ès el que es
transcriu a continuaciÛ i que síha tramËs al
BUTLLETÕ OFICIAL DE LA PROVÕNCIA de Barcelona
per a la seva publicaciÛ.
Contra les resolucions de referËncia, que
sÛn definitives en via administrativa, es podr‡
interposar, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia seg¸ent al díaquesta
publicaciÛ, recurs contenciÛs administratiu
davant la Sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de JustÌcia de Catalunya.
No obstant aixÚ, es podr‡ interposar qualsevol altre que es consideri convenient.
ìREGLAMENT REGULADOR DE Lí⁄S DE
LíEQUIPAMENT MUNICIPAL SITUAT AL CARRER
ARTESANS, N⁄M. 5
1. DefiniciÛ i objectius
LíAjuntament de TorellÛ vol regular la utilitzaciÛ de líequipament municipal del carrer
Artesans, 5 que es destina a locals per la seva
utilitzaciÛ per les diverses entitats del poble.
Les activitats que es realitzin a líequipament municipal del carrer Artesans,5 síhauran díajustar a les lleis, i en especial a tot el
desenvolupament constitucional que resol

sobre els drets subjectius de ciutadania. Per
tant, no es podran fer activitats que facin
apologia de la violËncia, del terrorisme, de la
intoler‡ncia..., o que excloguin, pel contingut
o per dret díaccÈs, a ning˙ per causa de sexe,
raÁa, cultura o religiÛ.
Les entitats que utilitzin espais díaquest
equipament resten obligades al compliment
díaquestes normes.
2. Objectius
* Regular com síhan díutilitzar els locals
per part de les associacions a qui síhagi autoritzat convenientment.
* Afavorir la participaciÛ ciutadana i
reforÁar el moviment associatiu del municipi.
* Enfortir la vinculaciÛ de líequipament
amb el territori.
3. Normes dí˙s dels espais
a) El departament díObres i Serveis tindr‡
les claus del servei de la calefacciÛ, que Ès
on est‡ ubicada la caldera que serveix per
donar calefacciÛ a totes les entitats.
b) La Policia Local de TorellÛ haur‡ de disposar díuna cÚpia de totes les claus de líequipament.
c) LíocupaciÛ díun espai díaquest equipament per part díuna entitat diferent a la que
estigui autoritzada, aixÌ com la realitzaciÛ
díuna activitat diferent a la que sigui habitual
de líentitat, necessitar‡ líautoritzaciÛ prËvia
de líajuntament; aquesta autoritzaciÛ haur‡
de demanar-la líentitat interessada, mitjanÁant sol∑licitud que es presentar‡ al registre general de líajuntament amb una antelaciÛ mÌnima díun mes respecte de la data de
celebraciÛ de líactivitat. Líajuntament haur‡
de comunicar la resposta, per escrit, amb una
antelaciÛ mÌnima de 15 dies respecte de la
mateixa data de celebraciÛ.
A la sol∑licitud síhi far‡ constar:
* Tipus díactivitat (breu descripciÛ i nom
de líacte).
* Líespai.
* Data i horari de realitzaciÛ de líactivitat.
* Si Ès oberta al p˙blic o no i a quin p˙blic
va adreÁada.
d) Díacord amb la llicËncia díactivitats de
quË disposa aquest equipament, que autoritza a reunir-se i desenvolupar líactivitat prÚpia, hi sÛn totalment prohibides altres activitats com:
a. Cuinar: les entitats autoritzades no organitzen cap activitat de cuina. En cas que
alguna de les activitats habituals ho requereixi, podr‡ fer-se als espais exteriors de líedifici, sempre que el foc no es faci a terra i estigui controlat.
b. Menjar i dormir.
c. Fumar.
Díacord amb les disposicions de líarticle
8.2 del Decret 137/2003, de 10 de juny, de
regulaciÛ de les activitats en el temps lliure
en les quals participen menors de 18 anys,
podr‡ autoritzar-se líapartat b) anterior en els
casos de camps de treball que per les seves
caracterÌstiques o la seva situaciÛ, motivada
per líinterËs social del projecte, hagin de fer
allotjament en instal∑lacions provisionals,
fixes o mÚbils, distintes de tendes de cam-

panya o similars, o en edificis o construccions existents amb una finalitat diferent a
líallotjament. En aquest cas, caldr‡ garantir
que els serveis i les mesures sanit‡ries i de
seguretat siguin les adequades per assegurar
la higiene i la integritat fÌsica de les persones
que participin en líactivitat.
e) Totes les entitats hauran de vetllar pel
manteniment i neteja dels espais exteriors de
manera proporcional als usos que en facin.
En relaciÛ a la neteja:
a. Cada entitat tindr‡ cura de mantenir els
espais que tingui assignats, en les condicions
de neteja necess‡ries.
b. Pel que fa als espais comuns, totes les
entitats que en siguin usu‡ries es posaran díacord per a determinar la forma i la periodicitat que garanteixin les condicions mÌnimes
de neteja i compartiran, si síescau, les despeses que síoriginin.
c. En relaciÛ als espais exteriors, tenint en
compte que a líactualitat estan adjudicats per
a lí˙s de líentitat Agrupament Escolta, ser‡
aquesta entitat la responsable de mantenir-los
en les condicions de neteja necess‡ries. En el
supÚsit que una entitat diferent fos autoritzada per a la seva utilitzaciÛ, deixar‡ líespai net
desprÈs de la seva utilitzaciÛ.
d. Les tasques de manteniment de la vegetaciÛ díaquests espais exteriors, seran a
c‡rrec del personal propi o contractat per la
regidoria díobres i serveis de líajuntament.
f) LíAjuntament de TorellÛ es reserva el
dret díinspeccionar periÚdicament les
instal∑lacions cedides.
g) Es crear‡ una comissiÛ de seguiment de
funcionament de líequipament, formada per
dues persones de cada entitat i el tËcnic i el
responsable polÌtic de cada una de les regidories com la díesports, cultura, joventut i
inf‡ncia, urbanisme i obres i serveis. Aquesta
es podr‡ ampliar sempre i quan es cregui
necessari.
h) LíAjuntament de TorellÛ es far‡ c‡rrec
de líasseguranÁa de líedifici (continent), perÚ
cada entitat haur‡ díassegurar el seu contingut.
i) Cada entitat haur‡ de vetllar i fer-se responsable de tancar portes i posar líalarma. En
el cas que una entitat realitzi una activitat
extraordin‡ria que síallargui superant els
horaris establerts, haur‡ díinformar-ne a la
policia local.
j) Est‡ prohibit realitzar modificacions de
la distribuciÛ dels espais, aixÌ com manipular
les instal∑lacions díelectricitat, aigua, gas i
calefacciÛ sense líautoritzaciÛ expressa, prËvia i escrita de líAjuntament de TorellÛ.
k) Cada entitat ser‡ la responsable de mantenir els seus locals segons les normatives
vigents pel que fa a la higiene i seguretat.
LíAjuntament de TorellÛ es reserva el dret
de demanar mÈs informaciÛ sobre líactivitat
per a la qual es va cedir líespai. Líincompliment dí˙s Ès motiu de revocaciÛ de la cessiÛ
dí˙s per part de líAjuntament de TorellÛ.
4. Horaris
Líhorari díutilitzaciÛ líacordaran cada una
de les entitats amb la regidoria corresponent i
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es concretar‡ en el conveni de col∑laboraciÛ
que signin.
En tot cas, les entitats vetllaran pel descans
veÔnal, tenint en compte que, díacord amb la
normativa vigent, el soroll que provoquin no
podr‡ superar en líinterior dels habitatges
veÔns valors superiors als 40 dBA en horari de
8h a 22h i de 35 dBA de 22h a 8h del matÌ.
Els horaris determinats es notificaran a la
policia local i a líempresa contractada per a
la vigil‡ncia i alarmes dels locals, per al seu
coneixement.
5. Despeses díutilitzaciÛ de líequipament
p˙blic
a) Pel que fa als consums i manteniment
de les instal∑lacions:
a. En relaciÛ als consums, cada una de les
entitats autoritzades concretar‡ amb la regidoria responsable de líactivitat quins percentatges assumeix líajuntament i quins percentatges o excessos dels m‡xims establerts,
haur‡ díassumir líentitat i la forma en quË líajuntament la requerir‡ per a fer-ho. Tots
aquests aspectes es detallaran en el corresponent conveni de col∑laboraciÛ que subscrigui
líentitat amb líajuntament per a la seva activitat habitual.
b. Pel que fa al manteniment de la infraestructura (pintura, reparacions, reposicions de
bombetes i altres elements): aquest aspecte
anir‡ a c‡rrec de líajuntament de TorellÛ,
sempre que es tracti de manteniments ordinaris. En el cas que la reparaciÛ sigui necess‡ria
com a conseq¸Ëncia díavaries o destrosses
produÔdes per negligËncia o actes vand‡lics,
haur‡ díassumir-los líentitat que els hagi
generat.
Totes les reparacions i manteniments han
díhaver estat autoritzats prËviament per la
regidoria responsable de líespai, que tramitar‡ en la forma establerta líautoritzaciÛ de la
despesa.
c. Pel que fa al material i mobiliari, propietat de cada una de les entitats, el manteniment, reposiciÛ -incl˙s per furt o robatori- i
reparacions, ser‡ a c‡rrec de líentitat propiet‡ria que, en tot cas, haur‡ de contractar
la seva pÚlissa díassegurances.
6. Obligacions de les entitats
* Líentitat sol∑licitant es compromet a respectar els aforaments autoritzats dels espais.
* Totes les entitats hauran de disposar
díassegurances de responsabilitat civil i díaccidents.
* Totes les entitats nomenaran un responsable, que assumir‡ possibles casos de
negligËncia o responsabilitat per incompliment de les normes dí˙s i comunicar‡ la seva
identitat a líajuntament.
7. Responsabilitat de les entitats
Les entitats assumeixen la responsabilitat
de les seves activitats i dels danys que aquestes puguin ocasionar a les instal∑lacions, a
terceres persones, als objectes o al mobiliari
de líimmoble.
8. Incompliment de les normes dí˙s.
infraccions i sancions
Pel que fa a líincompliment de les normes

establertes en aquest reglament, es far‡
remissiÛ a les disposicions del TÌtol IX de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RËgim
JurÌdic de les Administracions P˙bliques i del
Procediment Administratiu Com˙, pel que fa
a la tramitaciÛ dels expedients, i al tÌtol XI de
la Llei 2/1985, de 2 díabril, reguladora de les
Bases del RËgim Local, pel que fa a la tipificaciÛ de les infraccions i sancions.î
TorellÛ, 10 de setembre de 2009.
LíAlcalde accidental, LluÌs Bassas i Port˙s.
022009028033
A

TorellÛ
ANUNCI
Anunci de publicaciÛ en el BUTLLETÕ OFIPROVÕNCIA de la modificaciÛ díOrdenances Fiscals.
En compliment díallÚ que disposen líarticle 17.4 del Text RefÛs de la Llei Reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marÁ, líarticle 111 de la Llei 7/1985, de 2 díabril, Reguladora de les bases del rËgim local, i 178 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 díabril, pel
qual síaprova el Text refÛs de la Llei municipal i de rËgim local de Catalunya, es fa
p˙blic que líAjuntament en sessiÛ plen‡ria de
data 27 de juliol, aprov‡ provisionalment la
modificaciÛ de líOrdenanÁa Fiscal n˙m. 18
per a líany 2009.
Havent detectat un error en líanunci díexposiciÛ publica del B UTLLETÕ O FICIAL DE LA
PROVÕNCIA de Barcelona n˙m. 185 i havent
transcorregut el perÌode díexposiciÛ p˙blica
de líexpedient, sense que síhagin presentat
reclamacions, els acords provisionals, que
síespecifica seguidament, han esdevingut
definitius:
Primer. - Corregir líerror pel qual es feia
esment a la modificaciÛ de líordenanÁa fiscal
n˙m. 18, reguladora de la taxa per ocupacions del subsÚl, sÚl i vol de la via p˙blica,
per part del Ple de líAjuntament del dia 27
díabril de 2009, quan en realitat líacord va
Èsser pres pel Ple de líAjuntament del dia 27
de juliol de 2009.
Segon. - Aprovar amb efectes retroactius a
1 de gener de 2009, la modificaciÛ de la tarifa segona i líapartat a) de la tarifa sisena de
líarticle 6.1 de líordenanÁa fiscal n˙m. 18,
reguladora de la taxa per ocupacions del
subsÚl, sÚl i vol de la via p˙blica, i el nou
redactat diu:
Es modifica tota la tarifa segons i el nou
redactat diu:
ìTarifa segona. Taxa per líocupaciÛ de
terrenys dí˙s p˙blic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa
a) A la PlaÁa Nova i tot el casc antic, per
cada m≤ i dia o fracciÛ: 0,343 euros.
b) A la resta de les zones de la poblaciÛ,
per cada m≤ i dia o fracciÛ: 0,257 euros.
Per cada setmana díocupaciÛ es cobrar‡
líequivalent a 3 dies de la tarifa establerta,
CIAL DE LA

quan aquesta es realitzi en el perÌode
comprËs entre lí1 díoctubre al 30 de juny.
En el cas díocupaciÛ anual líimport que
resulti díaplicar la tarifa corresponent es
bonificar‡ en un 82%.
Es modifica líapartat a) de la tarifa sisena i
el nou redactat diu:
ìTarifa sisena. OcupaciÛ de terrenys dí˙s
p˙blic amb mercaderies, materials de
construcciÛ, runes, tanques, puntals,
estintols, bastides i altres instal∑lacions
an‡logues
a) Mercaderies:
* En el casc antic. Per m≤ i dia o fracciÛ:
0,293 euros.
* Fora del casc antic. Per m≤ i dia o fracciÛ: 0,22 euros.
Per cada setmana díocupaciÛ es cobrar‡
líequivalent a 3 dies de la tarifa establerta,
quan aquesta es realitzi en el perÌode
comprËs entre lí1 díoctubre al 30 de juny.
En el cas díocupaciÛ anual líimport que
resulti díaplicar la tarifa corresponent es
bonificar‡ en un 83%.î
Contra el present acord definitiu de modificaciÛ díOrdenances Fiscals, es podr‡ interposar recurs contenciÛs administratiu davant
la Sala del ContenciÛs administratiu del Tribunal Superior de JustÌcia de Catalunya, en el
termini de dos mesos comptats des del dia
seg¸ent al de la publicaciÛ díaquest en el
BUTLLETÕ OFICIAL DE LA PROVÕNCIA.
TorellÛ, 14 de setembre de 2009.
LíAlcalde acctal., LluÌs Bassas i Port˙s.
022009028036
A

TorellÛ
ANUNCI
Díacord amb la nova redacciÛ de líarticle
72 del Reglament de PoblaciÛ i DemarcaciÛ
Territorial de les Entitats Locals, establerta pel
Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre,
aquest Ajuntament ha procedit a la incoaciÛ
díofici de líexpedient, per tal de donar de
baixa en el padrÛ díhabitants díaquest municipi, per no residir en el mateix durant la
major part de líany, a les persones que tot
seguit es relacionen:
Cognoms i nom: Sildana Caceres. Domicili
díempadronament: . C. Sant Miquel, 4 1-2.
La comunicaciÛ a les persones abans relacionades ha estat intentada al domicili on
figuren empadronades sense que síhagi
obtingut cap resposta. Per tant, es comunica
als interessats, mitjanÁant aquest medi, que
Ès un acte tr‡mit no susceptible de recurs,
que disposen díun termini de quinze dies,
perquË manifestin si estan díacord o no amb
aquesta baixa, podent en aquest ˙ltim cas,
al∑legar i presentar els documents i justificants que estimin adients, per tal díacreditar
que Ès en aquest municipi on resideixen el
major n˙mero de dies líany. Si es vol impugnar caldr‡ fer-ho contra líacte que posi fi a
líexpedient.

