Ajuntament de Tossa de Mar

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atès que la mateixa normativa estableix que es podrà col·locar un aparell de
reproducció d’imatges sense emetre cap so, amb sol·licitud expressa prèvia i
per un màxim de 24 dies a l’any.
Atès que per part de diferents establiments del municipi amb llicència
d’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’ha fet arribar la petició de
poder instal·lar aparell de reproducció d’imatges durant la celebració del
Mundial de Futbol d’enguany.
Considerant que concorren circumstàncies que aconsellen l’aplicació de l’article
17.4.e, aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions atorgades per l’article 51
de la Llei reguladora de règim local de Catalunya.
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Tenint en compte que l’article 17.4 de l’ordenança que assenyala que no
s’admet a les terrasses, entre altres elements, “els aparells i sistemes d’emissió
i reproducció audiovisuals”.
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Vista l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública amb
terrasses i vetlladors (BOP núm. 98 de 23 de maig de 2017) estableix amb
caràcter general, el règim jurídic de les terrasses en matèria de col·locació a
l’espai públic d’aparells i sistemes d’emissió i reproducció audiovisuals i la
possibilitat de que mitjançant decret de l’Alcaldia es puguin modificar en dates
concretes d’interès de vila i en temporada d’estiu.

RESOL
Primer. Autoritzar la instal·lació a les terrasses situades a la via pública
d’aparells de reproducció d’imatges durant la celebració del Mundial de Futbol
d’enguany.
Una vegada finalitzat l’esdeveniment esportiu, es retiraran tots els aparells de
reproducció d’imatges instal·lats a l’espai públic.
Segon. Comunicar el present acord a l'APEHTossa i a la Policia Local, pel seu
coneixement i efectes, així mateix es publicarà al web municipal.
Ho mana i firma Alcaldessa, en Tossa de Mar, a data de la signatura; del que,
com a Secretari, dono fe.
Davant meu,

Alcaldessa,

Secretari,
Fernando Antonio Sebastian Alda.

Gisela Saladich Parés.
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