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b) Contractista: Arenes i Graves Castellot,
S.A.

c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d�adjudicació: 176.614,66 EUR
Manlleu, 29 de desembre de 2005.
L�Alcalde, Pere Prat i Boix.

022006000348
A

Manlleu

ANUNCI SOBRE URBANISME

La Junta de Govern Local, en sessió
ordinària del 28 de desembre de 2005, ha
aprovat inicialment, per delegació de l�Alcal-
dia, el projecte de liquidació definitiva de la
reparcel·lació del pla especial de la unitat
d�actuació La Salut, d�iniciativa pública i ela-
borat per l�Àrea de Serveis Territorials de l�A-
juntament de Manlleu.

Per tant, d�acord amb el que disposa l�arti-
cle 113.2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26
de juliol, que aprova el Text refós de la Llei
d�Urbanisme, es sotmet el projecte a informa-
ció pública per un termini d�un mes, durant
el qual es pot exercitar el dret d�informació i
consulta de l�expedient a les dependències
de l�àrea de serveis territorials (3a. planta de
la Casa de la Vila), tots els dies laborables en
horari d�atenció al públic (de 8.30 h a 14.30
h).

Manlleu, 29 de desembre de 2005.
L�Alcalde, Pere Prat i Boix.

022006000349
A

Les Masies de Voltregà

EDICTE

Edicte de l�Ajuntament de les Masies de
Voltregà, sobre aprovació inicial d�un projec-
te d�obres.

La Junta de Govern Local de l�Ajuntament
de les Masies de Voltregà, en sessió celebra-
da en data de 29 de desembre de 2005 va
aprovar inicialment el Projecte d�obres titulat
Reforma CEIP Comtes Lacambra redactat per
l�arquitecte municipal i que ascendeix a una
quantia de 56.394,80 EUR, juntament amb
l�Estudi de Seguretat i Salut en les obres.

En compliment del que disposa l�article
235.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d�abril, pel qual s�aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
i l�article 37 del Decret 179/1995, de 13 de
juny pel qual s�aprova el Reglament d�obres,
activitats i serveis, s�exposa al públic pel ter-
mini de trenta dies comptadors a partir de
l�última publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA perquè qualsevol persona
interessada pugui presentar les al·legacions
que estimi pertinents.

Les al·legacions i reclamacions les hauran
de presentar els interessats davant l�Ajunta-

ment dins del termini esmentat en el paràgraf
anterior, per qualsevol dels mitjans que esta-
bleix l�article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Admi-
nistracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.

Les Masies de Voltregà, 30 de desembre
de 2005.

L�Alcalde-President, Sergi Vilamala Basta-
rras.

022006000350
A

El Masnou

EDICTE

Havent-se aprovat per la Junta de Govern
Local en sessió ordinària, celebrada el dia 29
de desembre de 2005, el Calendari del Con-
tribuent pel 2006, es posa en coneixement
del públic en general que el mateix es troba
de manifest en la Secretaria d�aquest Ajunta-
ment pel termini de quinze dies hàbils, amb
la finalitat de què quants es considerin afec-
tats puguin formular les reclamacions que
estimin pertinents.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2006.

Fins al 13 d�abril.
- Impost vehicles de tracció mecànica.
- Taxa cementiri municipal.
- Exaccions municipals d�urbana i d�indus-

trial:
- recollida d�escombraries.
- entrada de vehicles.
- ocupació via pública.
- taules i cadires via pública.
Els càrrecs de les domiciliacions bancàries

s�efectuaran el dia 3 d�abril.
Del 3 d�abril al 15 de juny

- IBI Impost de béns immobles (urbans).
- IBI Impost de béns immobles (rústics).
Els càrrecs de les domiciliacions bancàries

fraccionades al 50%, s�efectuaran els dies:
1r. termini, 1 de juny.
2n.termini, 2 d�octubre.

Del 15 de setembre al 15 de novembre
- IAE Impost d�activitats econòmiques

(empresarials, professionals i artístiques).
Els càrrecs de les domiciliacions bancàries

s�efectuaran el dia 2 de novembre.
Pagament fraccionat IBI

Per acollir-se a aquesta opció, és indispen-
sable la domiciliació bancària.

Per als contribuents que ja compleixin
aquest requisit de domiciliació, es procedirà
automàticament al càrrec fraccionat de l�IBI,
per meitats a les dates: 1 de juny i 2 d�octu-
bre.

Els contribuents que no tinguin la domici-
liació i desitgin acollir-se al pagament frac-
cionat, obligatòriament hauran de sol·licitar
la domiciliació bancària, emplenant la butlle-
ta adjunta i l�han de trametre al Servei de
Recaptació Municipal, abans del dia 10 de
maig.

Els contribuents que no optin per la domi-
ciliació bancària, no tindran cap possibilitat
de fraccionar el pagament de l�IBI, el qual
només es podrà realitzar del 3 d�abril al 15
de juny, ambdós inclosos.
Informació per als no domiciliats

En cada període rebreu un tríptic que ús
permetrà poder efectuar el pagament de tri-
buts en qualsevol de les entitats col·laborado-
res. La no recepció del tríptic no exclou el
pagament del tribut. Si no el rebeu abans del
termini, podeu adreçar-vos a qualsevol ofici-
na de Caixa Laietana (entitat gestora) i ús lliu-
raran un duplicat per tal de poder efectuar el
pagament.
Observacions

El ciutadà ha de comunicar a l�administra-
ció municipal qualsevol canvi dels seus béns
sotmesos a tributació, ja sigui l�adquisició
d�un bé immoble o el canvi del domicili fis-
cal.
Molt important

Transcorregut el termini assenyalat en
aquest calendari per a cada tribut, els deutes
pendents de pagament s�hauran d�exigir per
la via de constrenyiment, tal com determina
el Reglament general de recaptació, que
comporta un increment de la quota amb
recàrrecs, costes i els interessos correspo-
nents.

Per al vostre interès, és important que no
deixeu transcórrer els terminis fixats.
Per a més informació

Si teniu algun dubte, consulta o problema
podeu adreçar-vos al telèfon del contribuent:
93 542 47 39, a l�adreça de correu electrò-
nic: recaptacio@ajelmasnou.net, o a la pàgi-
na web: www.ajelmasnou.net.

El Masnou, 3 de gener de 2006.
L�Alcalde, Eduard Gisbert i Amat.

022006000339
A

Masquefa

ANUNCI

Es fa públic, per a coneixement general,
que el Ple de l�Ajuntament de Masquefa, en
la sessió de data 15 de novembre de 2005,
ha adoptat el següent acord:

Primer. - Desestimar les al·legacions als
arts. 33, 43, 45.4, 77 i 78.3 de l�Ordenança
Cívica de Convivència Vilatana i Via Pública
de Masquefa, adoptada pel Ple de la Corpo-
ració en la sessió celebrada el dia 19 de
juliol de 2005.

Segon. - Estimar l�al·legació a l�art. 78.4
Cívica de Convivència Vilatana i Via Pública
de Masquefa, adoptada pel Ple de la Corpo-
ració en la sessió celebrada el dia 19 de
juliol de 2005, procedint a la modificació de
l�últim paràgraf del punt 4 de l�art 78 que
queda redactat de la següent forma:

�4. ...
Per a la instrucció de l�oportú expedient



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Administració Local

16 / 1 / 2006 Núm. 13 / Pàg. 49

sancionador es nomenarà a un funcionari
Municipal, actuant com a Secretari el de la
Corporació�.

Tercer. - Aprovar definitivament l�Orde-
nança Cívica de Convivència Vilatana i Via
Pública de Masquefa.

Quart. - Trametre el text íntegre de l�Orde-
nança Cívica de Convivència Vilatana i Via
Pública de Masquefa, a la Delegació del
Govern de l�Estat a Barcelona i a la Delega-
ció del Govern de la Generalitat de Catalun-
ya, en compliment del que prescriu l�art. 65 i
70 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases
de Règim Local.

Cinquè. - Publicar el text íntegre de l�Or-
denança al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA�.

Així mateix, es fa públic el text íntegre de
l�Ordenança esmentada, que s�insereix a
continuació, amb l�advertiment que entra en
vigor el dia següent de la seva publicació,
perquè ja ha transcorregut el termini a què fa
referència l�article 65.2 de la Llei 7/1985, de
2 d�abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.

Contra els acords anteriors, que esgoten la
via administrativa, els interessats poden inter-
posar recurs contenciós administratiu davant
la Sala d�aquesta jurisdicció del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termi-
ni de dos mesos a comptar des de l�endemà
de la data de la seva publicació, si bé prèvia-
ment caldrà comunicar a aquest Ajuntament
el fet de la interposició del recurs. No obstant
això, s�hi pot interposar qualsevol altre recurs
si es considera procedent.

ANNEX

TEXT ÍNTEGRE DE L�ORDENANÇA

ORDENANÇA CÍVICA DE CONVIVÈNCIA
VILATANA I VIA PÚBLICA DE MASQUEFA

ÍNDEX

Títol Preliminar.
Objecte i àmbit d�aplicació.
Títol I.
Drets i deures de la població del municipi.
Títol II.
Policia de la via pública.
Títol III.
Els serveis públics.
Títol IV.
Regulador de la utilització de la via públi-

ca.
Títol V.
Protecció verds i paisatge urbà d�espais.
Títol VI.
Infraccions i sancions.
Disposició addicional.
Disposició derogatòria.
Disposició final.

PREÀMBUL

L�Ajuntament de Masquefa, amb l�Orde-
nança Cívica de Convivència Vilatana i Via
Pública, vol establir el marc de relacions de
la Corporació Municipal i els ciutadans que,
conjuntament, expressi i potenciï l�àmbit
essencial de relacions humanes que és el
poble. Per això, l�Ordenança estableix drets i

deures dels ciutadans en relació entre ells i
en relació a la població, i també expressa el
compromís de l�Ajuntament de Masquefa en
el compliment de les competències des del
convenciment de què assolir la millor quali-
tat de vida dels masquefins i masquefines és
el compromís mutu.

L�Ajuntament de Masquefa expressa que
l�0rdenança que seguidament es conté supo-
sa el compromís d�aquesta Corporació Muni-
cipal en prestar els serveis públics adients i
amb un nivell de qualitat suficient, per tal
d�assolir els objectius bàsics que motiven
l�0rdenança: que la convivència dels ciuta-
dans de Masquefa es desenvolupi inspirada
en els principis de la pau, la llibertat i la
igualtat dels drets i les obligacions.

TÍTOL PRELIMINAR

* OBJECTE, ÀMBIT D�APLICACIÓ I
DEFINICIONS

Art. 1
1. L�objecte primordial d�aquesta 0rde-

nança és establir les normes de convivència
en comunitat i vetllar pel seu compliment de
forma que s�aconsegueixi el seu desenvolu-
pament en pau, en llibertat i en igualtat de
drets i obligacions.

2. Per tal d�aconseguir aquella finalitat
aquesta 0rdenança articula les disposicions
que regularan la vida col·lectiva dels habi-
tants del municipi en la solidaritat i el respec-
te mutus.

En aquest sentit, i per a una correcte apli-
cació d�aquesta ordenança, es tindran en
consideració les següents definicions:

1. Via pública: comprèn els elements de
vialitat en sentit estricte, com carrers, camins,
vials, places, parcs públics i altres espais
públics de titularitat municipal.

2. Elements estructurals de la via pública:
aquell element que forma part de la via
pública, de l�ordenació del territori o que en
regula la mobilitat, com per exemple: fanals,
semàfors i elements complementaris, senya-
lització vertical i horitzontal, elements físics
de protecció o delimitació del territori (pilo-
nes, cadenes, tanques,...), tapes de registre,
reixetes d�ebornals, d�escossells, façanes i
altres paraments.

3. Mobiliari urbà: elements d�ornamenta-
ció, suport de serveis i activitats d�esplai i
recreatives, com per exemple: papereres,
fonts públiques, jocs infantils, jardineres,
bancs, marquesines, suports publicitaris, con-
tenidors, escultures, aparcaments de bicicle-
tes, elements de suport a la jardineria, arbrat i
jardineria en general, tanques, cons, senyals
mòbils i altra senyalització de circulació
mòbil, així com tots aquells elements del
mobiliari urbà que compleixin amb les
mateixes finalitats.
Art. 2

1. La present Ordenança és d�aplicació a
tot el terme municipal de Masquefa, i queden
obligats al seu compliment totes les persones,
tan habitants com forans, amb independència
de la seva qualificació jurídic-administrativa.

2. L�àmbit d�aplicació de la present orde-
nança es el terme municipal de Masquefa.
Art. 3

1. L�Ajuntament està obligat a donar el
màxim coneixement del contingut d�aquesta
0rdenança als masquefins i forans, fent ús
dels mitjans de difusió adients.

2. El desconeixement del contingut de la
present 0rdenança no beneficiarà a ningú
que s�empari en aquesta circumstància en el
cas d�incompliment de les seves disposicions.

TÍTOL I

* DRETS I DEURES DE LA POBLACIÓ DEL
MUNICIPI

CAPÍTOL I

DRETS I DEURES DELS EMPADRONATS

Art. 4
1. Són drets dels veïns de Masquefa:
a) Ser elector i elegible, d�acord amb la

legislació electoral vigent.
b) Ser informat dels assumptes que raona-

dament sol·liciti, i dirigir peticions a l�Admi-
nistració municipal d�acord amb allò que
preveu el Reglament orgànic Municipal de
l�Ajuntament de Masquefa (ROM).

c) Utilitzar, d�acord amb la seva naturale-
sa, els serveis públics i accedir als aprofita-
ments comunals conforme a les normes apli-
cables a cada cas.

d) Participar en la gestió municipal, d�a-
cord amb el que disposa la legislació vigent, i
el Reglament de Participació Ciutadana d�a-
quest Municipi.

e) Aquells altres drets establerts a les lleis.
2. Són deures dels veïns:
a) Participar en la gestió municipal d�acord

amb allò que es preveu a les lleis i, si escau,
quan els òrgans de govern i l�Administració
municipal sol·licitin la col·laboració dels
veïns amb caràcter voluntari.

b) Complir puntualment les obligacions
derivades de les normes d�empadronament.

c) No usar ni utilitzar per particulars,
societats, empreses o companyies, als seus
mobles, edificis, anuncis o documents parti-
culars, mercantils o professionals, l�escut,
blasons o distintius de la ciutat, tret que no
s�autoritzi aquell ús amb un permís previ de
l�Ajuntament de Masquefa, atesa la reserva
legal establerta per a aquella utilització.

d) Aquells altres deures establerts a les
lleis.
Art. 5

3. Els estrangers domiciliats majors d�edat
tenen els drets i deures propis dels veïns, tret
dels de caràcter polític. No obstant això, tin-
dran dret de sufragi actiu i/o passiu en els ter-
mes que prevegi la legislació electoral gene-
ral.

TÍTOL II

POLICIA DE LA VIA PÚBLICA

CAPÍTOL I
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DISPOSICIONS GENERALS

Art. 6
1. S�entén per via pública, a l�efecte de l�a-

plicació del present títol, les avingudes,
carrers, places, parcs, jardins, ponts, fonts, i
altres béns municipals anàlegs del terme
municipal de Masquefa, i també els camins
públics reconeguts.

2. S�estén l�aplicació del concepte anterior
als passatges interiors, i vehicles públics de
superfície, i també als espais oberts del terme
municipal amb servituds de pas de persones i
vehicles.

CAPÍTOL II

RETOLACIÓ I NUMERACIÓ

Art. 7
Les vies urbanes s�identificaran amb un

nom o un número, diferent per a cadascuna
d�elles, nom o número que ha de ser aprovat
per l�Ajuntament. No podran haver-hi dues
vies urbanes amb el mateix nom o número o
tanmateix diferents, però que per la seva
similitud gràfica o fonètica puguin induir a
confusió. Aquesta disposició s�entén sense
perjudici de la normativa sectorial d�aplica-
ció així com el Reglament municipal de reto-
lació i numeració de la via pública.
Art. 8

La retolació de les vies públiques té el
caràcter de servei públic i s�ajustarà a la nor-
mativa municipal establerta.
Art. 9

1. Les noves vies públiques es numeraran
obrint un expedient que constarà d�un pro-
jecte integrat per memòria, relació de núme-
ros i plànol parcel·lari. Aquest projecte se
sotmetrà a informació pública durant 15 dies,
i serà, si escau, aprovat per l�Ajuntament.

El mateix sistema es portarà terme quan es
tracti de canvi de numeració de vies públi-
ques ja numerades.

2. Els propietaris dels immobles es veuran
obligats a col·locar el número que, una vega-
da determinat, els hagi pertocat, quan siguin
requerits individualment o col·lectivament
per fer-ho.

Si no es complís l�esmentada obligació
dins del termini fixat pel requeriment, proce-
dirà a la seva col·locació el personal designar
per l�Administració amb despeses a càrrec
del propietari de l�edifici i independentment
de la sanció que li correspongui per l�esmen-
ta�t incompliment.

3. L�element que incorpori el número
s�haurà de col·locar al centre de la façana
confrontada amb la via pública, o al costat
de la porta principal de l�immoble. Quant a
la forma, mida, color i impressió, s�ajustaran
als requisits que determini l�Administració
municipal.
Art. 10

1. Els propietaris d�immobles afectats per
la col·locació de rètols i números hauran de
permetre�n la fixació i respectar-ne la per-
manència.

2. Els elements en què s�incorporin les ins-
cripcions, i també aquestes, hauran de guar-
dar, tant com sigui possible, l�harmonia artís-
tica amb la façana, zona o sector a on siguin
fixats.

3. Aquesta servitud administrativa serà gra-
tuïta i haurà de notificar-se al propietari afec-
tat.
Art. 11

1. Els propietaris d�immobles hauran de
tolerar la instal·lació en la façana de punts de
llum de la xarxa de l�enllumenat públic, sen-
yalització viària o d�altres serveis públics o
comunitaris, així com de les instal·lacions
necessàries pel funcionament dels mateixos,
quan per la dimensió de l�amplada de la
vorera, aquells no puguin ser instal·lats direc-
tament sobre l�esmentada vorera.

2. Aquesta servitud pública serà gratuïta i
haurà de notificar-se prèviament al propietari
afectat« Així mateix, no alterarà el domini de
la finca, ni impedirà la seva demolició o
reforma. No obstant això, quan el propietari
afectat projecti la realització d�obres, ho
haurà de posar en coneixement de l�Ajunta-
ment amb l�antelació suficient que permeti
l�adopció de les mesures convenients per a la
no interrupció del servei.

CAPÍTOL III

CONSERVACIÓ

Art. 12
L�Administració municipal té la competèn-

cia per a l�execució dels treballs i les obres
necessàries per a la perfecta conservació dels
elements estructurals i ornamentals de les
vies públiques. Ningú no pot, ni tan sols per
a millorar l�estat de conservació de les vies
públiques, executar treballs de restauració o
reparació dels esmentats elements sense la
llicència municipal prèvia.
Art. 13

Ningú no pot sota cap concepte, executar
rases ni qualsevol altre tipus d�obra en la
calçada ni vorera de les vies públiques, que
modifiquin o alterin el seu estat, sense la pre-
ceptiva llicència municipal.

CAPÍTOL IV

COMPORTAMENT O CONDUCTA DELS VILATANS

Secció 1a. Normes generals

Art. 14
La conducta i el comportament dels habi-

tants i forans a Masquefa tindran com a màxi-
ma el respecte de les normes jurídiques, el
respecte a la llibertat i la integritat física,
moral i ètica dels altres, també envers aquells
béns i objectes que per ser per a l�ús d�una
col·lectivitat són mereixedors d�un tracte i
una cura especials.
Art. 15

El comportament de les persones, en espe-
cial en establiments públics i a la via pública,
ha de respectar les normes següents.

a) Hom observarà una actitud cívica, i no
s�alterarà l�ordre ni la tranquil·litat pública

amb escàndols, aldarulls ni sorolls.
b) Hom complirà puntualment les disposi-

cions de les autoritats i els bans de l�Alcaldia
sobre conducta del veïnat i s�observaran les
prohibicions especials que s�estableixin si
escau.

c) Tot ciutadà tindrà la responsabilitat de
comunicar als agents de l�autoritat les infrac-
cions de que tingués coneixement.

d) Als vehicles de transport públic s�ha de
respectar la higiene pública, i resta prohibida
qualsevol acció en demèrit d�aquesta obliga-
ció.

e) Resta prohibit malmetre instal·lacions,
objectes o materials d�ús comú o els arbres i
plantes de les places, jardins i vies públiques
en general.

f) Resta prohibit orinar i defecar a la via
pública.

g) Resta prohibit el consum de begudes
alcohòliques de qualsevol tipus a la via
pública sense autorització.

h) No es permet col·locar gèneres a l�exte-
rior de les façanes dels comerços de forma
que sobresurtin de la línia d�aquelles i puguin
molestar els vianants.

i) Es prohibeix la venda no sedentària, si
no és amb autorització expressa.

j) En qualsevol de les seves formes, no és
permès d�acampar, �sense autorització
expressa, en el terme municipal de Masque-
fa, ja sigui en espais públics o privats, amb
caravanes remolcades o autopropulsades,
furgons, barraques o similars, o amb altres
variants.

k) No és permès embrutar de cap manera
les façanes i portes dels edificis, tant públics
com privats, i el mobiliari urbà existent a la
via pública, ni tampoc col·locar cartells o
anuncis. També està prohibit col·locar car-
tells o anuncis sobre les diferents senyalitza-
cions municipals i qualsevol element de
mobiliari urbà situats a la via pública.

l) No es pot pujar als arbres i als fanals
d�enllumenat públic, excepte per motius de
manteniment o que hi hagi autorització
expressa. Pel que fa a la col·locació de pan-
cartes, es prohibeix la seva fixació en arbres
o fanals, sense prèvia autorització ja que
s�han de fixar en elements sòlids diferents
dels esmentats, i sense que travessin la calça-
da.

m) Està terminantment prohibit transitar
per la via pública amb qualsevol tipus d�ar-
mes, a excepció dels agents de l�autoritat i els
titulars de les llicències corresponents,
segons determina el reglament d�armes i
explosius.
Secció 2a. Normes relatives a les persones

Art. 16
1. Es prohibeix l�exercici de la mendicitat

dins el terme municipal.
En cas de menors vinculats a la mendici-

tat, s�estarà al que disposi la legislació vigent
en protecció de menors.

2. Els agents de l�autoritat impediran la
mendicitat i, si ho jutgessin convenient i fos
possible, conduirien els que la practiquin a
l�establiment o servei municipal adient, amb
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la finalitat de socórrer i ajudar el necessitat
en allò que sigui possible.

3. Així mateix, tindran cura els agents de
l�autoritat d�atendre a les persones que atesa
la seva situació no disposin d�aixopluc per a
pernoctar.
Art. 17

1. Els menors abandonats i els extraviats
seran conduïts a la prefectura de la Policia
Local, i lliurats, els primers a les autoritats o
serveis competents, i custodiats els darrers a
disposició dels seus pares o tutors, per a la
qual cosa s�efectuaran ràpidament les crides
oportunes pels mitjans de publicitat que en
cada cas s�estimi convenient.

2. Si fos un particular qui hagués trobat els
nens abandonats o extraviats, tindrà el deure
de recollir-los i lliurar-los a qualsevol agent
de l�autoritat, a la prefectura de la Policia
Local o als serveis escaients.

3. Els pares o tutors vetllaran perquè els
nens en edat escolar assisteixin a l�escola. Els
agents de l�autoritat acompanyaran els nens
que no assisteixin a l�escola, en horari esco-
lar, bé al centre educatiu que correspongui,
si es coneix, o bé als pares o tutors del
menor, i ho notificaran als serveis socials.
Art. 18

Els qui pertorbin la tranquil·litat ciutadana,
seran denunciats pels agents de l�autoritat
d�acord amb la normativa d�aplicació.
Art. 19

1. Hom facilitarà el trànsit per la via públi-
ca a nens, gent gran i a totes aquelles perso-
nes que no es puguin valer per si mateixes, i
en especial en aquelles situacions que, per
les seves disminucions, els comportin dificul-
tats i/o perill.

2. Resta prohibida qualsevol acció o mani-
festació contrària al respecte i la consideració
entre els ciutadans.
Secció 3a. Normes de conducta envers la
comunitat

Art. 20
1. Es prohibeix:
a) Estendre peces de roba mullada, així

com netejar balcons i terrasses de manera
que la caiguda d�aigua ocasioni molèsties a
tercers.

b) Regar flors i plantes fora de l�horari
compres entre les 22:00h i les 7:00h i, en
qualsevol cas, fer-ho de manera que ocasioni
molèsties a tercers.

c) Dins el nucli urbà s�estableix l�obligació
de dotar els edificis de gelosies o
instal·lacions similars, d�acord amb les tècni-
ques constructives, que permetin aïllar de
l�exterior els rentadors, estenedors, trasters,
cuines i totes aquelles dependències la visió
de les quals pugui resultar perjudicial a
l�estètica de l�edifici o no s�avingui amb l�en-
torn en què es circumscriu. Els edificis de
nova construcció es regularan pel que esta-
bleixin les ordenances urbanístiques d�aplica-
ció.

e) Les mesures apuntades al número ante-
rior seran d�aplicació quan les circumstàncies

exposades concorrin en edificacions que
donin a patis comuns, sempre que hi hagi
hagut una petició prèvia, justificada de la
comunitat de propietaris.

En edificacions ja existents, aquestes
mesures restaran condicionades al resultar de
l�expedient i la possibilitat material de la seva
aplicació.
Art. 21

1. Està prohibit, i si escau serà sancionada
administrativament, tota acció que desllueixi,
embruti, produeixi danys o sigui susceptible
de produir-los- en llocs d�ús o servei públic,
independentment de la reclamació dels per-
judicis causats, i de la competència de la
jurisdicció penal, si escauen.

2. Tot ciutadà té el dret, com a membre de
la col·lectivitat, de col·laborar en la conser-
vació i la defensa del patrimoni municipal, ja
sigui impedint-hi la realització de danys, ja
anunciant-ho a l�autoritat competent en el
cas que s�hagin produït.
Art. 22

A les fonts públiques es prohibeix:
a) Rentar vehicles, roba, fruites, verdures i

objectes de qualsevol classe. La prohibició
de rentar vehicles i objectes de qualsevol
classe s�estén a la via pública.

b) Rentar-se i/o banyar-se.
c) Llençar o nedar gossos o altres animals i

enterbolir les aigües.
d) Abeurar animals.
e) Deixar jugar els nens amb barquetes i

objectes anàlegs, amb l�excepció de les fonts
i estanys construïts especialment amb l�es-
mentada finalitat.
Art. 23

Tots els habitants de Masquefa són obli-
gats a l�observança d�una conducta encami-
nada a evitar i prevenir el deteriorament del
poble, i tenen el dret de denunciar les infrac-
cions de què tinguin coneixement.
Art. 24

Correspon als veïns la neteja de les vore-
res, els passatges particulars, els patis inte-
riors d�illetes, els solars particulars, les gale-
ries comercials i similars.
Art. 25

Les activitats que puguin ocasionar la
brutícia de la via pública, sigui quin sigui el
lloc en què es realitzin i sense perjudici de
les llicències o autoritzacions que en cada
cas siguin procedents, hauran de ser assumi-
des pels seus titulars, que procediran amb la
cura suficient i els mitjans necessaris per tal
d�evitar el deteriorament de la via pública, i
quedaran obligats a la seva restitució i a la
retirada de materials residuals.
Art. 26

Els propietaris de finques i edificis són
obligats a conservar l�ornament públic d�a-
quests elements, fent neteja i manteniment de
les façanes, entrades i, en general totes les
parts de d�immoble visibles des de la via
pública, i també dels complements dels
immobles, com antenes i xemeneies.

Art. 27
Els propietaris de solars i terrenys hauran

de barrar-los amb tancaments fixes situats a
l�alineació oficial i mantenir-los lliures de
residus i en les degudes condicions d�higie-
ne, salubritat, seguretat i ornament públic.
Art. 28

La brutícia produïda com a conseqüència
de l�ús comú, especial o privat, serà respon-
sabilitat dels titulars d�aquest ús.
Art. 29

Queda terminantment prohibida:
a) La col·locació o enganxada de cartells i

adhesius, i qualsevol activitat publicitària, en
els llocs no autoritzats expressament per l�A-
juntament, i de forma especial en aquells edi-
ficis qualificats d�historicoartístics, en els edi-
ficis públics i en el mobiliari urbà.

b) Deixar propaganda pels carrers, entra-
des d�edificis i cases (fora de les bústies) i en
els vehicles, a excepció de quan s�autoritzi
de forma expressa amb ocasió de festes
populars i actes culturals.
Art. 30

El servei de recollida de residus munici-
pals serà prestat per l�Ajuntament. Els usuaris
són obligats:

a) A treure les escombraries dintre de l�ho-
rari establert per l�Ajuntament.

b) A treure els trastos vells els dies i dins
de l�horari establerts per l�Ajuntament.

c) A dipositar els trastos vells en aquells
llocs establerts per l�Ajuntament.

d) A dipositar les escombraries en bosses
de plàstic normalitzades, i en cap cas en cai-
xes, paquets o embolcalls.

e) A dipositar les bosses en l�interior dels
contenidors.

f) A tancar la tapa un cop utilitzat el conte-
nidor.

g) A aprofitar la capacitat dels contenidors.
h) A respectar l�espai reservat als conteni-

dors.
i) A utilitzar correctament els contenidors

de recollida selectiva i, en conseqüència, a
no dipositar en els contenidors normals els
residus dels quals es faci recollida selectiva
especifica.
Secció 4. Conductes en situacions
d�emergència

Art. 31
El comportament dels ciutadans en situa-

cions d�emergència, com ara aiguats, inunda-
cions, incendis, riuades, nevades i qualsevol
altra situació excepcional establerta per les
autoritats competents, s�atendrà a cada
moment a les normes de col·laboració i soli-
daritat ciutadanes, tot acomplint els plans
generals de Protecció Civil i els plans d�e-
mergència específics en cada cas.
Secció 5a. Conductes en festes populars

Art. 32
No es permet fer foc ni activitats pirotècni-

ques a la via pública. Les acostumades fogue-
res de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere,
castells de foc, festes populars i qualsevol
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activitat relacionada amb la manipulació de
productes pirotècnics requeriran sempre el
preceptiu permís de l�Administració.
Art. 33

L�Ajuntament pot adoptar en tot moment
les mesures o disposicions complementàries
a aquesta secció.
Secció 6a. Normes relatives a la tinença
d�animals

Art. 34
Està prohibida la venda, a la via pública

de qualsevol classe d�animal, i també la seva
utilització als carrers amb fins comercials.
Art. 35

No es permet donar aliments als animals
en la via pública, i es prohibeix fustigar-los i
tractar-los amb crueltat.
Art. 36

Els propietaris d�animals estaran obligats a
proporcionar-los l�alimentació i les cures
adients, tant en tractaments preventius de
malalties com de guariments, a aplicar les
mesures sanitàries preventives que l�autoritat
competent disposi, i a facilitar-los un allotja-
ment d�acord amb les exigències pròpies de
la seva espècie.
Art. 37

Els posseïdors de gossos els han de censar
a l�Ajuntament dins el termini màxim d�un
mes, comptat a partir de la data de naixe-
ment o d�adquisició de l�animal. En el
moment d�efectuar la inscripció se�ls lliurarà
el comprovant d�identificació censal del
període corresponent.
Art. 38

La tinença d�animals, la responsabilitat
que comporta, les normes sanitàries, el règim
aplicable per a una bona convivència i utilit-
zació de la via pública, i la tipificació i clas-
sificació d�infraccions i sancions es troben
establerts en la vigent 0rdenança reguladora
de la tinença d�animals domèstics.

CAPÍTOL V

REGULACIÓ DE SOROLLS EN L�ACTIVITAT
CIUTADANA

Secció 1a. Sorolls domèstics

Art. 39
Tots els ciutadans estan obligats a respec-

tar el descans dels veïns i a evitar la produc-
ció de sorolls domèstics que alterin la normal
convivència.

Per aquest motiu s�estableixen les preven-
cions següents:

No és permès:
1. Cantar o parlar en un to excessivament

alt a l�interior dels domicilis particulars i a les
escales, patis i en general a qualsevol espai
d�ús comunitari dels habitatges, des de les 22
hores fins a les 7 hores.

2. Tancar portes i finestres estrepitosa-
ment, especialment en el període assenyalat
anteriorment.

3. Qualsevol altre tipus de soroll que es
pugui evitar a l�interior de les cases, en espe-

cial dins el temps comprés des de les 22
hores fins a les 7 hores els dies feiners i de les
22 hores fins les 10 hores els festius, produït
per reparacions materials o mecàniques de
caràcter domèstic, canvi de mobles, aparells
electrodomèstics o altres causes.

4. Els treballs de reparació o les obres de
millora a l�interior dels habitatges que puguin
produir soroll, no començaran abans de les 7
del matí, en dies feiners, i de les 10, en dies
festius, i no acabaran després de les 20 hores,
excepte en casos de causa justificada o en
aquells la demora dels quals podria compor-
tar perill d�enfonsament, inundació, explosió
o altres riscs similars.
Art. 40

Els veïns procuraran, des de les 22 hores
fins a les 7 hores, no deixar als patis, terras-
ses, galeries i balcons o a altres espais oberts
o tancats, animals que amb els seus sorolls,
crits o cants destorbin el descans dels veïns.

A qualsevol hora hauran de ser retirats
pels seus propietaris o encarregats quan, de
manera evident, ocasionin molèsties als altres
ocupants de l�edifici o als edificis veïns.
Secció 2a. Sorolls produïts per activitats
industrials i comercials

Art. 41
L�emissió de sorolls i vibracions derivats

de l�exercici de la indústria i activitats, en
general, ja siguin comercials, professionals, o
de qualsevol tipus, no podrà, en cap cas,
depassar els nivells màxims, ni l�horari esta-
blert en la preceptiva llicència municipal ni
en la legislació especifica que regula aquesta
matèria.
Secció 3a. Sistemes d�alarma

Art. 42
Tots els ciutadans i responsables d�empre-

ses o comerços que tinguin instal·lat o previs-
ta la instal·lació de sistemes d�alarma queden
obligats a informar la Policia Local de la dita
instal·lació i dels telèfons de contacte.

A tal efecte es crearà un registre municipal
d�alarmes de la població.

En activar-se el sistema d�alarma, i quan
no sigui possible la localització dels respon-
sables, es podrà procedir a la desconnexió.
Secció 4a. Activitat a la via pública

Art. 43
Les festes, revetlles i altres formes de mani-

festació popular hauran de comunicar-se a
l�Administració municipal a fi que aquesta
pugui disposar les mesures necessàries pel
seu correcte desenvolupament. En tot cas
hauran d�acomplir-se els requisits següents:

1. La sol·licitud d�autorització o comuni-
cació, en la qual es farà constar l�hora d�inici
i d�acabament de la festa o l�acte, haurà de
formular-se amb la mateixa antelació que la
legislació vigent assenyala per a sol·licitar
l�autorització governativa o autonòmica,
segons correspongui.

2. L�Alcaldia, en prevenció de la possible
incidència per sorolls, o qualsevol altra alte-
ració de la convivència ciutadana, podrà

recomanar l�adopció de mesures a fi de
reduir les molèsties que es puguin ocasionar.
Art. 44

Els assaigs i reunions musicals, instrumen-
tals o vocals, de ball o de dansa, i les festes
privades s�atendran al que s�ha establert a
l�article anterior.

La no observança dels preceptes anteriors
o l�incompliment de les autoritzacions ator-
gades, faculta la Policia Local per paralitzar
l�acte o festa i formular l�acta corresponent.
Secció 5a. Circulació de vehicles

Art. 45
1. Els vehicles que circulin pel terme

municipal de Masquefa aniran equipats d�un
silenciador adequat, permanentment en fun-
cionament i en bon estat, a fi d�evitar un
excés de soroll o sorolls estranys i molestos
en relació amb aquells que porten el tipus de
silenciador d�origen o homologat per la Unió
Europea (UE).

2. Cap silenciador estarà muntat amb dis-
positius de bypass o altres que el puguin dei-
xar fora de servei. A més de qualsevol altra
disposició en aquest sentit, cap persona pot
fer funcionar un vehicle de forma que origini
sorolls excessius o estranys.

3. Queda especialment prohibit:
a) La utilització de clàxons o senyals acús-

tics, alarmes activades fora dels casos d�e-
mergència i dels previstos a la normativa de
seguretat viària.

b) Els sorolls originats per acceleracions
brusques i estridents.

c) Que els vehicles portin els aparells de
musica amb un volum que faci que s�escolti
a l�exterior del vehicle, tan amb les finestres
obertes com tancades.

4. L�Ajuntament podrà restringir la circula-
ció de motocicletes, ciclomotors, quads i de
qualsevol tipus de vehicles en els llocs, dies i
horari que determini.

CAPÍTOL VI

MESURES DE COL·LABORACIÓ CÍVICA DELS
ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA

Art. 46
1. Les normes següents seran aplicables,

amb caràcter general, a tots els establiments
de concurrència pública inclosos al
nomenclàtor-annex de la Llei 10/91 de poli-
cia d�espectacles i activitats recreatives del
Parlament de Catalunya.

2. En tots els establiments d�ambientació
musical és obligatori disposar, com a mínim,
d�una persona encarregada de vetllar per la
seguretat, l�ordre i el bon funcionament a
l�interior i a l�exterior de l�establiment, d�a-
cord amb el que assenyalen els paràgrafs
següents.

3. Tenen la consideració d�establiments
d�ambientació musical aquells àmbits on el
nivell sonor, per causa del so que es pro-
dueix en el seu interior, superi els 90 dB (A)
calculats a l�interior de l�establiment, inde-
pendentment de la llicència fiscal que tinguin
per a l�exercici de llur activitat.
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4. La responsabilitat administrativa que es
pugui derivar de les alteracions de l�ordre
públic produïdes per persones que entrin o
surtin d�aquests establiments recaurà sobre el
titular de la llicència municipal, sempre que
no hagi adoptat en cada supòsit les mesures
establertes a la present ordenança i normati-
va concordant.

5. El servei d�ordre de l�establiment serà
responsable d�advertir el públic dels possi-
bles incompliments dels seus deures cívics,
com ara la producció de sorolls, l�obstrucció
de les sortides d�emergència i del trànsit de
vehicles i altres similars. En el cas que les
seves recomanacions no siguin ateses, haurà
d�avisar immediatament els serveis d�ordre
públic que s�escaiguin.

6. Queda totalment prohibit el consum de
begudes de qualsevol tipus a l�entrada dels
establiments, tret de les terrasses i llocs auto-
ritzats, i serà responsabilitat de l�establiment
el evitar-ho. En el cas que les seves recoma-
nacions no siguin ateses, haurà d�avisar
immediatament els serveis d�ordre públic que
s�escaiguin.

TÍTOL III

ELS SERVEIS PÚBLICS

CAPÍTOL I

EL SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ I PÚBLIC
DE VIATGERS

Art. 47
Els usuaris del servei de transport col·lec-

tiu, urbà i públic de viatgers mitjançant auto-
busos tenen dret:

1. A gaudir del servei d�acord amb les
prescripcions de la normativa municipal
vigent.

2. A instar als conductors i inspectors ads-
crits al servei el compliment de les seves
obligacions.

3. A adreçar-se al departament municipal
corresponent oficines del gestor per sol·licitar
informació i/o reclamacions o queixes pel
servei o a les formular.

4. A recuperar els objectes perduts en el
servei, en el cas que estiguin a disposició del
gestor.
Art. 48

Els usuaris del servei de transport col·lec-
tiu, urbà i públic de viatgers mitjançant auto-
busos estan obligats:

1. A abonar les tarifes del serveis quan tin-
guin més de tres anys.

2. A conservar el títol de transport durant
el viatge.

3. A utilitzar els sistemes de control dels
títols de transport instal·lats en els vehicles.

4. A mostrar al conductor-perceptor les
targetes especials d�abonament.

5. A respectar el conductor-perceptor i les
seves indicacions per al millor acompliment
del servei.

6. A no distreure el conductor quan el
vehicle estigui en marxa.

7. A mostrar el títol de transport deguda-

ment cancel·lat a sol·licitud dels inspectors
del servei.

8. A no sol·licitar al conductor que efectuï
parades diferents a les establertes oficialment.

9. A no pujar quan s�hagi fet l�advertiment
que el vehicle està complet.

10. A no introduir en el vehicle gossos o
altres animals, a excepció dels gossos pigall i
animals engabiats, o paquets i efectes que
per les seves mides, classe, quantitat o males
olors puguin afectar els altres usuaris o el ser-
vei.

11. A no fumar a l�interior dels vehicles.
12. A no escopir ni llençar papers ni altres

objectes dins el vehicle.
13. A no obrir les finestres quan funcioni

l�aire condicionat.
14. A lliurar els objectes perduts que tro-

bin a l�autoritat competent.

CAPÍTOL II

EL SERVEI URBÀ DE TRANSPORT AMB AUTOMÒBILS
LLEUGERS

Art. 49
1. Els usuaris del servei del taxi tenen dret

a utilitzar el servei d�acord amb les condi-
cions estipulades en la reglamentació especi-
fica. Els taxistes no es poden negar a prestar
servei sense que hi hagi una causa que així
ho justifiqui. El recorregut serà assenyalat per
l�usuari. Altrament serà el de durada més
curta.

2. L�interior del vehicle estarà condicionat
perquè el passatge vagi amb comoditat. El
conductor no es podrà negar a acceptar els
embalums i les maletes que hi puguin cabre
en el maleter i portaequipatges del vehicle.
Sempre tindrà un tracte correcte amb el
públic.

3. L�acceptació de gossos i animals per
part dels conductors serà discrecional, excep-
te els gossos pigall, els quals hauran de ser
acceptats en qualsevol del casos.

4. Els usuaris utilitzaran el servei del taxi
preferentment a les parades o mitjançant avis
telefònic. En finalitzar el servei, es �tindrà
cura que el punt de parada sigui en un lloc
que no destorbi el trànsit dels vehicles ni el
pas dels vianants.

CAPÍTOL III

LA REGULACIÓ DE LA PARADA, L�ESTACIONAMENT,
LA RETIRADA I LA IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES I DE
BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA

Art. 50
1. Quan s�estacioni el vehicle en una zona

d�estacionament amb horari limitat, s�haurà
de situar el comprovant del pagament en un
lloc visible del parabrisa del vehicle.

2. No hi podran estacionar els vehicles de
dues rodes i els de llargada superior a cinc
metres

3. En les zones d�estacionament amb hora-
ri limitat els titulars de la targeta de tolerància
d�aparcament per persones amb mobilitat
reduïda, podran estacionar gratuïtament i
sense límit de temps.
Art. 51

Queda prohibit l�estacionament dins del
casc urbà, barris i urbanitzacions, de
camions de més de 3.500 kg, caravanes i
remolcs desenganxats dels vehicles.
Art. 52

Ningú no abandonarà vehicles o béns
mobles a la via pública.
Art. 53

L�Ajuntament podrà retirar els vehicles de
la via pública quan concorri alguna de les
circumstàncies següents:

1. Que causin greus pertorbacions o com-
portin un perill per a la circulació o per als
vianants.

2. Que obstaculitzin o dificultin l�entrada i
la sortida de vehicles dels llocs autoritzats
com a guals.

3. Que obstaculitzin o dificultin l�estacio-
nament o la maniobra en zones d�autoritza-
ció especial.

4. Que obstaculitzin o dificultin l�accés
sense vehicles a edificis.

5. Que obstaculitzin les sortides d�e-
mergència i altres accessos de seguretat de
locals públics o d�edificis privats.

6. Que constitueixin un perill o pertorbin
el normal funcionament dels serveis públics
o dels actes públics.

7. Que es pugui presumir racionalment el
seu abandonament pels agents de l�autoritat.

8. Quan s�hagi d�immobilitzar el vehicle
pel motiu establert en l�art 54.a) i no existeixi
cap persona autoritzada pel conductor, que
amb permís de conduir pugui fer-se càrrec
del vehicle de forma immediata.

9. Que el lloc on s�ha procedit a detectar
els fets constitutius de la immobilització
impedeixi raonablement portar a efecte
aquesta o sense causar molèsties a la resta
d�usuaris de la via.

10. Que per les circumstancies concu-
rrents s�estimi raonablement, pels agents de
l�autoritat, que és el mitjà idoni per assegurar
la finalitat que motiva la immobilització, i en
especial per evitar riscs a persones o béns.
Art. 54

L�Ajuntament, mitjançant la Policia Local,
podrà immobilitzar els vehicles amb la
col·locació d�aparells o sistemes com el cep
que impossibilitin el moviment del vehicle en
els següents casos:

a) Quan s�estigui procedint a la conducció
d�un vehicle sense autorització, per no haver-
la obtingut o bé per haver estat objecte de
revocació o anul·lació.

b) Quan com a conseqüència de l�incom-
pliment dels preceptes de la Llei de Trànsit,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat
Vial, pugi derivar-se un risc greu per la circu-
lació, les persones o els béns.

c) Quan sigui necessària la identificació
del titular o conductor del vehicle.

CAPÍTOL IV

ELS MERCATS ALIMENTARIS MUNICIPALS

Art. 55
Atesa la consideració de servei públic que
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tenen els mercats municipals, i qualsevol que
sigui la seva forma de gestió, l�Ajuntament hi
exerceix la necessària intervenció administra-
tiva, la vigilància sanitària i totes les funcions
que impliquin exercici d�autoritat.
Art. 56

L�activitat comercial als mercats serà exer-
cida pels titulars de les llicències després de
l�obtenció prèvia d�aquestes i mitjançant l�ús
privatiu dels esmentats béns de domini
públic.
Art. 57

Els titulars de les llicències i els arrendata-
ris dels departaments auxiliars són els respon-
sables de l�activitat desenvolupada en els
espais que tenen adjudicats, en tot allò pre-
vist en la normativa que els sigui d�aplicació.

Igualment seran responsables del personal
que tinguin en les seves respectives unitats i
departaments.

Així mateix seran responsables dels danys
i desperfectes que ells mateixos, el personal
que es troba sota la seva responsabilitat o ter-
cers lligats a la seva activitat puguin causar a
l�edifici o a les instal·lacions d�ús general.

CAPÍTOL V

EL SERVEI PÚBLIC DE PROVEÏMENT D�AIGÜES

Art. 58
Totes aquelles persones físiques o jurídi-

ques que ho demanin tenen el dret d�utilitzar
el servei municipal de proveïment i saneja-
ment d�aigües, que és de titularia pública,
mitjançant el contracte del servei de proveï-
ment d�aigua potable corresponent, sense
altres limitacions que les condicions i obliga-
cions que s�assenyalen a la normativa local i
general vigent.

TÍTOL IV

* REGULADOR DE LA UTILITZACIÓ DE LA
VIA PÚBLICA

Art. 59
S�entén per utilització de la via pública als

efectes d�aquesta ordenança l�ús o aprofita-
ment que tota persona física o jurídica pugui
fer-ne.
Art. 60

Es prohibeix expressament:
a) Utilitzar la via pública com un lloc d�e-

xercici o desenvolupament de professions,
treballs o oficis, sense perjudici de les nor-
mes establertes a l�ordenança sobre utilitza-
ció de la via pública i reguladores de l�ús
comú especial.

b) Col·locar o deixar abandonats a la via
pública objectes particular, sense més excep-
cions que les establertes a l�ordenança sobre
utilització de la via pública.
Art. 61

En la utilització dels béns de domini
públic es considerarà:

1. Ús comú, el corresponent per igual a
tots els ciutadans indistintament, de manera
que l�ús d�uns no impedeixi el dels altres, i es

considerarà:
2.General, quan no hi concorrin cir-

cumstàncies singulars.
3. Especial, si hi concorren circumstàncies

d�aquest tipus per la seva perillositat, intensi-
tat o altres anàlogues.

4. Ús privatiu, és el constituït per l�ocupa-
ció directa o immediata per un particular
d�una parcel·la del domini públic, de manera
que en limiti o n�excloeixi la utilització per
part d�altres.
Art. 62

L�ús, aprofitament i gaudiment de la via
pública té en principi el caràcter d�ús comú
general, exercit lliurament per tots ciutadans,
sense més limitacions que les establertes en
1�ordenança sobre utilització de la via públi-
ca i en els altres disposicions legals.
Art. 63

Les activitats, ocupacions o aprofitaments
que impliquin una utilització comuna espe-
cial de la via pública estaran subjectes a
llicència municipal prèvia. Podrà autoritzar-
se l�ocupació de la via pública amb la finali-
tat següent:

a) Per a la venda no sedentària.
b) Per a instal·lació de taules i cadires de

bars i terrasses.
c) Per a la col·locació de contenidors de

runes d�obres i enderrocs.
d) Qualsevol altre que l�Ajuntament consi-

deri adient.
Art. 64

Als efectes d�aquesta 0rdenança, es consi-
dera venda no sedentària la que realitzin els
comerciants fora d�un establiment comercial,
de manera habitual, ocasional, periòdica o
continuada, en els recintes, perímetres o
indrets degudament autoritzats, i en
instal·lacions comercials desmuntables o
transportables. Aquesta venda requerirà auto-
rització municipal, que s�atorgarà amb l�acre-
ditaria prèvia del compliment dels requisits i
les condicions establerts en la normativa
vigent.
Art. 65

Es fixen les modalitats de venda no
sedentària següents:

a) Venda no sedentària en mercats periò-
dics: aquella que s�autoritzi en llocs esta-
blerts, amb una periodicitat habitual i deter-
minada.

b) Venda no sedentària en mercats ocasio-
nals: aquella que s�autoritzi en mercats
esporàdics que es facin amb motiu de festes
o esdeveniments populars.
Art. 66

No és permesa la venda de productes ali-
mentaris i d�animals, ni dels productes que
prohibeixin explícitament les lleis.
Art. 67

Podrà autoritzar-se la col·locació de terras-
ses a la via pública als establiments que així
ho sol·licitin, i observin tots els requisits i
condicions establerts a l�ordenança sobre uti-
lització de la via pública i a la Norma tècnica
sobre terrasses a la via pública.

Art. 68
Les empreses dedicades al transport de

contenidors per a runes, o en el seu defecte
l�usuari que contracti el servei, hauran d�estar
en possessió de la llicència municipal per a
poder col·locar els contenidors en la via
pública.
Art. 69

Als efectes d�aquesta ordenança es designa
amb el nom de contenidors per a runes els
receptacles normalitzats i especialment dis-
senyats per a ser carregats i descarregats
damunt de vehicles de transport especial, o
susceptibles de les mateixes finalitats, i desti-
nats a la recollida dels materials que s�especi-
fiquen a continuació:

a) Les terres, pedres i materials similars
procedents d�excavacions.

b) Els residus resultants de treballs de
construcció, enderrocament, demolició i, en
general, totes les restes d�execució d�obres
majors i menors.

c) Qualsevol material assimilable als ante-
riors i els que en circumstàncies especials
determini l�Ajuntament.
Art. 70

L�ocupació de la via pública en règim d�ús
privatiu podrà ser autoritzada bé per llicèn-
cia, bé per concessió administrativa. S�auto-
ritzarà per llicència quan no comporti la
transformació o la modificació del domini
públic, i per concessió administrativa quan
comporti la dita transformació o modificació.
Art. 71

Podrà autoritzar-se l�ocupació de la via
pública amb caràcter d�ús privatiu per a la
instal·lació de:

a) Quioscos permanents o temporals.
b) Aparells estàtics anunciadors i publicita-

ris il·luminats.
c) Cartelleres publicitàries.
d) Rellotges-termòmetres il·luminats.
e) Altres instal·lacions o objectes que en

cada moment determini l�Ajuntament.

TÍTOL V

* PROTECCIÓ D�ESPAIS VERDS I PAISATGE
URBÀ

CAPÍTOL I

OBJECTE I ÀMBIT D�APLICACIÓ

Art. 72
1. És objecte de regulació en el present

títol la defensa i protecció dels espais vege-
tals i les plantacions efectuades sobre aquests
espais i el seu entorn, tant si són de titularitat
pública com privada, i independentment que
la propietat sigui municipal, provincial o
d�altres administracions, sempre que estiguin
al terme municipal de Masquefa i reconegu-
des com a zona verda o estiguin afectades
per planejament urbanístic.

2. L�ús dels espais vegetals, les seves con-
dicions higièniques, i les dels arbrats de les
vies públiques es regulen també en aquest
títol.
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CAPÍTOL II

CONSERVACIÓ DEFENSA I PROTECCIÓ DE LA FLORA
DE LES ZONES URBANITZADES

Secció 1a. Arbrat urbà

Art. 73
1. Tota acció necessària en relació amb

l�arbrat urbà és competència de l�Ajunta-
ment, el qual haurà d�autoritzar expressa-
ment qualsevol acció que amb aquell objecte
desenvolupin els particulars.

2. Està prohibit, de forma especial, qualse-
vol acció que modifiqui el sistema arbori
actual de la població, sigui plantar arbres
nous o actuar sobre els presents, sense la
sol·licitud prèvia i l�autorització municipal.
Art. 74

1. És obligació dels propietaris de terres on
hi hagi arbres, contigus a la via pública, pro-
cedir al seu manteniment, de manera que
mai no ocupin l�esmentada via, o comportin
risc per als vianants que hi circulin.

2. L�incompliment de l�anterior obligació
facultarà l�Ajuntament per a l�execució subsi-
diària dels treballs necessaris, per compte del
propietari obligat.
Secció 2a. Espais verds privats

Art. 75
1. Els propietaris de solars on es trobin

plantacions d�arbres o jardins tenen l�obliga-
ció de mantenir-los nets i en bones condi-
cions sanitàries.

2. L�Ajuntament, una vegada s�hagi detec-
tat l�incompliment de l�obligació establerta
en aquesta secció, requerirà el propietari per
al seu compliment, i si no es atès aquest en el
termini de 15 dies, l�administració municipal
actuarà de forma subsidiària, amb despeses a
càrrec del propietari.
Secció 3a. Parcs jardins places i parterres
ajardinats

Art. 76
Constitueix una obligació ciutadana el res-

pecte a les instal·lacions de lleure formades
per patrimoni vegetal i altres guarniments de
parcs, jardins, places i similars, com ara les
estàtues, jocs, bancs o fanals.
Art. 77

No es poden perjudicar, per acció o omis-
sió, els elements assenyalats en aquest títol,
per cap activitat. L�organitzador o promotor
de l�activitat o acció n�esdevé sempre respon-
sable.

TÍTOL VI

* INFRACCIONS I SANCIONS

Art. 78
1. Constitueixen infraccions administrati-

ves l�incompliment de les disposicions con-
tingudes en aquesta ordenança, i també les
vulneracions de les prohibicions que s�hi
estableixen.

2. Constituiran també infracció la negativa
o la resistència a la labor inspectora i de

vigilància de l�Administració, i també la
negativa o la resistència a subministrar dades
o facilitar la informació requerida per les
autoritats competents o pels seus agents, per
al compliment de les seves funcions i el sub-
ministrament d�informació o documentació
falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a
error, de forma explícita o implícita.

3. Les infraccions seran objecte de sanció
pel regidor que en tingui atribuïda la com-
petència per raó de la matèria, que li hagi
estat prèviament delegada, i amb el segui-
ment previ del corresponent expedient admi-
nistratiu. Aquesta desconcentració de la
potestat sancionadora de l�Alcaldia-Presidèn-
cia en els regidors s�efectua en virtut del que
disposa l�article 10, punt 3, segon paràgraf,
del Reial Decret 1398/1993, de 4 d�agost, pel
qual s�aprova el Reglament dels procedi-
ments per a l�exercici de la potestat sanciona-
dora.

4. Les infraccions contra les disposicions
de la present 0rdenança seran sancionades
instruint l�expedient, simplificat si escau, en
què es garantirà l�audiència a l�interessat,
aplicant el procediment sancionador aprovat
per Decret 278/1993, de 9 de novembre, i
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 1872, de 29 de novembre
de 1993.

Per a la instrucció de l�oportú expedient
sancionador es nomenarà un funcionari
Municipal, actuant com a Secretari el de la
Corporació.
Art. 79

1. Les infraccions seran sancionades amb
multa de fins a 400 EUR, i sense perjudici
que sigui procedent la imposició d�una multa
superior per determinació de la legislació
sectorial.

2. Les multes seran graduades tenint en
compte la concurrència de les següents cir-
cumstàncies, i es farà menció explícita de les
que es considerin provades en la infracció:

a) La intencionalitat dels infractors.
b) La comissió repetida d�infraccions.
c) La transcendència social.
d) La quantia del benefici il·lícit.
e) El fet que l�objecte de la infracció sigui

autoritzable.
f) El grau d�incompliment efectiu o no dels

supòsits previstos en aquesta ordenança.
3. Es considerarà atenuant la circumstàn-

cia que l�infractor repari les deficiències
comprovades o els danys causats en els ter-
minis que en cada cas es determinin. Es
podrà condonar la sanció mitjançant la subs-
titució de la multa per l�obligació positiva de
restitució o reparació dels béns lesionats o la
participació en actuacions formatives o cívi-
ques substitutòries.
Art. 80

Seran responsables de les infraccions les
persones següents:

1. Les persones físiques o jurídiques que
siguin titulars de llicència municipal.

2. Les persones físiques o jurídiques que
explotin el negoci, i de forma solidària amb
el titular de la llicència si és que no són la

mateixa persona.
3. Els autors materials de les infraccions,

sigui per acció o per omissió, si bé quan
aquests siguin menors d�edat respondran dels
incompliments els seus pares, tutors o qui en
tingui la custòdia legal.

4. El tècnic que lliuri certificats d�acaba-
ment d�obres, de condicions d�edificació i/o
instal·lacions, o de manteniment de les con-
dicions d�instal·lació inexactes, incompletes
o falses.

5. La responsabilitat administrativa per les
infraccions a què fa referència aquesta orde-
nança serà independent de la responsabilitat
civil, penal o d�un altre ordre que pugui deri-
var-se�n.

Es comunicaran al col·legi professional
corresponent les sancions que s�imposin als
tècnics responsables.
Art. 81

1. Les infraccions seran qualificades com a
molt greus, greus i lleus.

2. Les sancions que s�imposaran als infrac-
tors seran les següents:

a) Per infraccions lleus, multes de fins a
120 EUR.

b) Per infraccions greus, multa de 120,01 a
240 EUR i avis de suspensió de llicència o
rescat de concessió.

c) Per infraccions molt greus, multa de
240.01 a 400 EUR, i si escau, anul·lació de la
llicència o rescat de la concessió.

3. La multa serà compatible amb l�adopció
d�altres mesures quan es donin comporta-
ments o activitats que funcionin sense llicèn-
cia o en condicions diferents a les del projec-
te sobre la base del qual es concedí la llicèn-
cia.

4. No tindrà caràcter de sanció la clausura
o el tancament, la immobilització, el desba-
llestament o el desmantellament, de locals,
béns o instal·lacions que no tinguin llicència,
o la suspensió del seu funcionament fins que
se�n rectifiquin els defectes o es compleixin
els requisits legals exigits.

5. Per exercir novament l�activitat en un
local que hagi estar clausurar o precintar, en
la totalitat o en part de les seves
instal·lacions, serà indispensable trobar-se en
possessió de la llicència que empari l�activi-
tat i les instal·lacions en la seva totalitat i
estat real, i també que el local s�adapti al pro-
jecte sobre la base del qual s�atorgà l�esmen-
tada llicència, i que es justifiqui la seva ade-
quació mitjançant el corresponent certificar
tècnic. En cas contrari, no es podrà tornar a
exercir l�activitat, encara que hagués transco-
rregut el termini imposat en la mesura aplica-
da.
Art. 82

Constituirà infracció molt greu la rein-
cidència en la comissió d�infracció greu en el
període d�un any, a més de les expressament
qualificades com a tal.
Art. 83

Constituirà infracció greu la reincidència
en la comissió d�infracció lleu en un període
de sis mesos.
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Art. 84
Constituirà infracció lleu qualsevol altra

infracció d�aquesta ordenança no tipificada
com a falta greu o molt greu.
Art. 85

L�incompliment del contingut de la present
ordenança serà considerat com a infracció i
se li aplicaran les sancions que correspon-
guin segons la present.

Les infraccions de la present ordenança es
classifiquen en:

a) Molt greus.
b) Greus.
c) Lleus.
Seran considerades com a infraccions

lleus:
a) No respectar, els transports públics, la

higiene pública i les disposicions en matèria
de transport d�animals.

b) Desplaçar elements estructurals o mobi-
liari urbà sense l�autorització pertinent.

c) Pintar o embrutar rètols indicatius de
qualsevol tipus o la senyalització viària horit-
zontal i vertical.

d) Deixar propaganda pels carrers, entra-
des d�edificis i cases (fora de les bústies) i en
els vehicles sense autorització expressa.

e) Col·locar gèneres a l�exterior de les
façanes dels comerços de forma que sobre-
surtin de la línia d�aquelles i puguin molestar
els vianants

f) Pujar als arbres o arbustos, sacsejar-los i
penjar-hi rètols, propaganda o qualsevol
tipus d�element publicitari.

g) Collir-ne els fruïts sense autorització
expressa.

h) Pujar als fanals d�enllumenat públic
sense autorització expressa

i) Estendre peces de roba mullada, així
com netejar balcons i terrasses de manera
que la caiguda d�aigua ocasioni molèsties a
tercers.

j) Regar flors i plantes fora de l�horari com-
pres entre les 22:00h i les 7:00h i, en qualse-
vol cas, fer-ho de manera que ocasioni
molèsties a tercers.

k) Mantenir els balcons visibles des de la
via pública en estat d�abandonament o deixa-
desa o utilitzar-los de magatzem d�elements
diversos.

l) Cantar o parlar en un to excessivament
alt a l�interior dels domicilis particulars i a les
escales, patis i en general a qualsevol espai
d�ús comunitari dels habitatges, des de les 22
hores fins a les 7 hores.

m) Tancar portes i finestres estrepitosa-
ment, especialment en el període compres
des de les 22 hores fins a les 7 hores.

n) Treure les escombraries fora de l�horari
establert per l�Ajuntament.

o) Treure els trastos vells fora dels dies i/o
de l�horari establerts per l�Ajuntament.

p) No dipositar els trastos vells en aquells
llocs establerts per l�Ajuntament.

q) No dipositar les escombraries en bosses
de plàstic normalitzades, i/o fer-ho en caixes,
paquets o embolcalls.

r) No dipositar les bosses en l�interior dels
contenidors.

s) No tancar la tapa un cop utilitzat el con-
tenidor.

t) No aprofitar la capacitat dels conteni-
dors.

u) No respectar l�espai reservat als conte-
nidors.

v) No utilitzar correctament els conteni-
dors de recollida selectiva i/o dipositar en els
contenidors normals runes, o residus dels
quals es faci recollida selectiva especifica.

w) Rentar vehicles i objectes de qualsevol
tipus a la via pública.

x) Alimentar animals en qualsevol espai
públic.

y) No tenir censat un animal de compan-
yia (gos o gat).

z) Circular amb gossos o altres animals
domèstics sense la xapa numerada del cens
municipal d�animals de companyia.

Seran considerades com a infraccions
greus:

a) Alterar la tranquil·litat pública amb
escàndols, aldarulls o sorolls molestos.

b) Fer reparacions materials o mecàniques
de caràcter domèstic, canvi de mobles, apa-
rells electrodomèstics o altres causes que
produeixin sorolls molestos dins del temps
comprés des de les 22 hores fins a les 7 hores
els dies feiners i de les 22 hores fins les 10
hores els festius.

c) Sacsejar, arrancar, trencar, sostraure ele-
ments estructurals o part d�aquests o del
mobiliari urbà, pujar-hi a sobre o exercir
qualsevol tipus de conducta considerada
vandàlica en relació als anteriors.

d) Col·locar pancartes en arbres o fanals,
sense prèvia autorització.

e) Enganxar adhesius, cartells i elements
publicitaris similars en elements estructurals.,
mobiliari urbà, edificis públics o en zones
privades sempre que siguin visibles des de la
via pública.

f) Enganxar cartells i propaganda electoral
i/o per altres activitats o usos polítics fora
dels llocs autoritzats i dels terminis establerts.

g) Arrancar, ratllar o fer mal bé rètols indi-
catius de qualsevol tipus o la senyalització
viària horitzontal, vertical o lluminosa.

h) A les fonts i estanys públics, pescar, ren-
tar-se, rentar roba, rentar animals, banyar-se,
rentar vehicles de qualsevol naturalesa, dei-
xar-hi abeurar o nedar animals, realitza-hi
necessitats fisiològiques/biològiques o perme-
tre als animals realitzar les seves necessitats
fisiològiques/biològiques.

i) Gravar o tallar l�escorça, clavar claus,
grapes o similars als arbres o arbustos.

j) Llençar deixalles o altres objectes en jar-
dins, jardineres, parcs i altres zones verdes.

k) No tenir cura els veïns de la neteja de
les voreres, els passatges particulars, els patis
interiors d�illetes, els solars particulars, les
galeries comercials i similars.

l) No tenir cura els propietaris de finques i
edificis de la conservació de l�ornament
públic d�aquests elements, fent neteja i man-
teniment de les façanes, entrades i, en gene-
ral totes les parts de d�immoble visibles des
de la via pública, i també dels complements
dels immobles, com antenes i xemeneies.

m) Encendre foc als elements estructurals
o del mobiliari urbà.

n) L�abandonament d�animals a la via
pública.

o) Acampar, sense autorització expressa,
en el terme municipal de Masquefa, ja sigui
en espais públics o privats, amb caravanes
remolcades o autopropulsades, furgons,
barraques o similars, o amb altres variants.

p) No recollir les dejeccions fecals dels
gossos o altres animals a les vies públiques i,
en general, a qualsevol lloc destinat a via-
nants.

q) Deixar, de les 22 hores fins a les 7 hores
als patis, terrasses, galeries i balcons o a
altres espais oberts o tancats, animals que
amb els seus sorolls, crits o cants destorbin el
descans dels veïns.

r) Utilitzar clàxons, senyals acústics o alar-
mes activades fora dels casos d�emergència i
dels previstos a la normativa de seguretat vià-
ria.

s) Els sorolls originats per acceleracions
brusques i estridents.

t) Que els vehicles portin els aparells de
musica amb un volum que faci que s�escolti
a l�exterior del vehicle, tan amb les finestres
obertes com tancades.

u) Permetre als gossos o altres animals rea-
litzar les seves necessitats en parc infantils o
jardins d�ús freqüent.

v) Dipositar les dejeccions dels gossos i
altres animals a les papereres públiques i als
claveguerons de la xarxa de clavegueres o de
forma antihigiènica.

w) La venda no sedentària, si no és amb
autorització expressa.

x) La reiteració o la reincidència en la
comissió d�infraccions lleus.

Es consideraran infraccions molt greus:
a) No respectar els bans de l�Alcaldia

sobre conducta del veïnat i prohibicions
especials.

b) Desenvolupar activitats, ubicar
instal·lacions o realitzar obres a la via públi-
ca sense la llicencia municipal corresponent.

c) L�incompliment, per part d�un establi-
ment d�ambientació musical, d�alguna de les
mesures contemplades al Art.46 de la present
ordenança.

d) Desenvolupar activitats, ubicar
instal·lacions o realitzar obres a la via públi-
ca sense tenir cura de no deteriorar-la o
embrutar-la.

e) Fer treballs de reparació o obres de
millora a l�interior dels habitatges que puguin
produir soroll, abans de les 7 del matí, en
dies feiners, i de les 10, en dies festius, i/o
acabant després de les 20 hores, no sent un
cas de extrema necessitat.

f) Tenir solars i terrenys sense barrar-los
amb tancaments fixes situats a l�alineació ofi-
cial i mantenir-los lliures de residus i en les
degudes condicions d�higiene, salubritat,
seguretat i ornament públic.

g) Embrutar o fer pintades a les façanes i
portes dels edificis, tant públics com privats,
a les diferents senyalitzacions municipals i
qualsevol element de mobiliari urbà situats a
la via pública.
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h) Realitzar en qualsevol espai públic
necessitats fisiològiques/biològiques

i) Podar, tallar, talar o arrancar els arbres o
arbustos dels espais públics.

j) Trepitjar o malmetre els parterres i la
resta de plantacions, extreure plantes, arbres,
matolls, sorra pedres, fruïts, flors i qualsevol
altre element que integri la zona verda.

k) Realitzar festes, revetlles i d�altres for-
mes de manifestació popular sense la precep-
tiva autorització.

l) Fer qualsevol tipus d�activitat en que es
facin fogueres i/o s�utilitzi material pirotècnic
sense la preceptiva autorització de l�Adminis-
tració.

m) Llençar coets o altres elements pirotèc-
nics, cigars o cigarretes enceses i encendre
fogueres i focs en jardins, jardineres, parcs i
zones verdes.

n) Fer esclatar qualsevol tipus de petard o
artefacte similar en elements estructurals o
mobiliari urbà.

o) Llençar en l�interior de papereres o con-
tenidors puntes de cigars o cigarretes o altres
elements encesos.

p) Consumir qualsevol tipus de beguda
alcohòlica a la via pública, tret d�aquells
llocs i actes expressament autoritzats.

q) La venda i/o utilització amb fins comer-
cials a la via pública de qualsevol tipus d�ani-
mal tret dels llocs autoritzats.

r) Fustigar i/o tractar amb crueltat qualse-
vol animal.

s) Circular amb gossos sense cadena o
corretja i/o morrió, en aquells casos que sigui
obligatori o s�ordeni per part d�una autoritat
competent.

t) Conduir un gos potencialment perillós
per un menor de 16 anys.

u) Transitar per la via pública amb qualse-
vol tipus d�armes o explosius.

v) Desobeir les ordres emanades d�autori-
tat municipal competent.

w) La reiteració o la reincidència en la
comissió d�infraccions greus.

Aquestes sancions seran compatibles amb
l�exigència a l�infractor de la reposició de la
situació alterada pel mateix al seu estat origi-
nari, així com la pertinent indemnització pels
danys i perjudicis causats pels fets a sancio-
nar.
Art. 86

L�òrgan competent podrà adoptar totes
aquelles mesures cautelars que siguin
necessàries per al bon fi del procediment,
evitant el manteniment dels efectes de la
infracció.

En aquest sentit, podrà acordar la suspen-
sió de les activitats que es realitzin sense
llicència i la retirada d�objectes, materials,
eines, productes, pintades, persones, animals
i altres que siguin l�origen de la infracció.
Disposició addicional

El Títol VI, Infraccions i sancions, en tant
que regula el procediment sancionador, serà
d�aplicació a totes les Ordenances munici-
pals de Masquefa, i deroga totes les disposi-
cions que el puguin contravenir.

Disposició final
De conformitat amb l�article 66 apartat 1

del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s�aprova el Reglament d�obres, activitats i ser-
veis dels ens locals, la present ordenança
municipal entrarà en vigència des del
moment en que es publiqui el seu text íntegre
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barce-
lona i hagi transcorregut el termini de 15 dies
hàbils previst a l�article 65.2 de la Llei
7/1985,de 2 d�abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local i continuarà vigent fins que
s�acordi la seva modificació o derogació.

Masquefa, 4 de gener de 2006.
L�Alcaldessa, M. Teresa Estruch i Mestres,

p.d., la Secretària, Antònia Vidal i Vinaixa.

022006000598
A

Molins de Rei

ANUNCI

El Ple de la Corporació, en la seva sessió
de data 23 de desembre de 2005, va prendre
els acords que es relacionen a continuació:

Primer. - Aprovar inicialment i, si s�escau,
definitivament, la cessió a l�Incasol de la
finca de l�antic escorxador, situada en el
carrer Rubió i Ors, número 2, cantonada amb
el carrer Rafel Casanova, de titularitat muni-
cipal i naturalesa patrimonial, a fi i efecte
que aquesta entitat hi edifiqui habitatges amb
protecció oficial de lloguer per a gent gran.

Aquesta cessió s�acorda a l�empara del
que disposen i amb les limitacions i efectes
que preveuen els articles 211 i 212 del
TRLMRLCat. i 49 i 50 del RPEL, i el conveni
formalitzat entre l�Ajuntament de Molins de
Rei i el Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya
amb data 29 de novembre de 2004, i concre-
tament:

a) Si l�Incasol no porta a terme la promo-
ció d�habitatges amb protecció oficial de llo-
guer per a gent gran per a la qual es cedeix la
finca en el termini de tres anys comptats a
partir de la formalització de la cessió, la finca
cedida revertirà automàticament de ple Dret
al patrimoni de l�Ajuntament, d�acord amb
allò que disposen els articles 212.3 del
TRLMRLCat. i 50 del RPEL; i,

b) Els habitatges d�aquesta promoció hau-
ran de destinar-se exclusivament a habitatges
amb protecció oficial de lloguer per a gent
gran i haurà de mantenir-se l�esmentat ús en
el termini de trenta anys següents; en el cas
de no destinar-se a aquest ús o procedir-se al
canvi del mateix durant l�esmentat termini, la
finca revertirà a l�Ajuntament, en els termes
previstos a la clàusula 7a del conveni.

Segon. - Condicionar l�efectivitat de la ces-
sió acordada a l�aprovació definitiva per la
Comissió Territorial d�Urbanisme de la Gene-
ralitat de Catalunya de la modificació del
PGM a la finca considerada aprovada provi-
sionalment per acord plenari de l�Ajuntament
de data 27 de setembre de 2005.

Tercer. - Sotmetre aquest acord i l�expe-
dient corresponent a informació pública per
un termini de trenta dies hàbils, mitjançant la
publicació dels anuncis corresponents al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, als efec-
tes de la presentació d�al·legacions.

Quart. - Disposar que, si no es presentes-
sin al·legacions, la cessió acordada de la
finca de referència quedarà aprovada amb
caràcter definitiu.

Cinquè. - Facultar l�Alcalde-President de la
Corporació per a dictar els actes i subscriure
els documents que siguin necessaris per a l�e-
fectivitat dels acords anteriors.

Sisè. - Traslladar aquest acord a les Direc-
cions de les Àrees d�Economia i Serveis
Generals, de Medi Ambient i Territori i de
Serveis Personals de l�Ajuntament, a la Inter-
venció municipal i al Negociat de Control de
Gestió, als Departaments de Governació i de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya, a l�Incasol i a qualsevol altre
interessat, als efectes que s�escaiguin.

La documentació es podrà consultar a les
dependències Secretaria General (telèfon 93
680 33 40), situada a la plaça Catalunya,
número 1, de Molins de Rei, en horari de
8.30 a 14.30 hores.

Molins de Rei, 3 de gener de 2006.
L�Alcalde, Ivan Arcas i Blanch.

022006000351
A

Navàs

ANUNCI

Per Decret de l�Alcaldia núm. 792/2005,
de 21 de desembre, s�ha contractat en règim
laboral, amb caràcter indefinit i a temps par-
cial (20 hores setmanals), a la Sra. Maria
Antonia Catllà Anillo, titular del D.N.I núm.
39.349.143-F, per ocupar el lloc de treball de
psicòloga infantil.

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.

Navàs, 22 de desembre de 2005.
L�Alcaldessa, Maria Àngela Estruch i Car-

bonell.

022006000352
A

Palafolls

ANUNCI

Per resolució d�Alcaldia número
006/2006, de data 2 de gener de 2006, s�ha
aprovat la disposició que té per objecte auto-
ritzar la regulació i l�ús dels fitxers de dades
de caràcter personal, de conforme amb el
següent:

Primer. - Aprovar la creació del fitxer auto-
matitzat que a continuació es detalla:
Fitxer automatitzat de titularitat municipal
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