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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

12998 Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de remors i vibracions de Sant Josep de
sa Talaia (expt. 5062/2018)

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 29 de novembre de 2018, adoptà entre d’altres el següent ACORD:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

“APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE REMORS I VIBRACIONS DE SANT
JOSEP DE SA TALAIA (Expt. 5062/2018)

Sotmesa a votació la proposta, per 15 vots a favor (9 del PSOE,  4 de GUANYEM i 2 d’AL-IN), i 6 abstencions del GPM, és a dir per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, s’ACORDA:

 inicialment les següents modificacions de l’Ordenança Municipal reguladora de la remor i les vibracions del municipiPRIMER.- Aprovar
(Publicada al BOIB núm. 156 de 21.12.17):

1) MODIFICACIÓ DE L’APARTAT 1 DE L’ARTICLE 22, QUE QUEDA REDACTAT DE LA SEGÜENT MANERA:

1. Les activitats turístiques regulades a l’article 26 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears que disposin de música
estan obligades a la redacció d’un estudi acústic i a la instal·lació d’un limitador enregistrador acústic. S’exclou d’aquesta obligació,
l’ambientació musical en viu que compleixi amb el que estableix l’article 22bis.

 2) INTRODUCCIÓ DE L’ARTICLE 22BIS, AMB LA SEGÜENT REDACCIÓ:

Article 22 bis . Ambientació musical en viu

A. Definició d’ambientació musical en viu

1. A efectes de la present ordenança, tindrà la consideració d’ambientació musical en viu la generada per actuacions en directe de petit format
que s’utilitzin com acompanyament o so de fons dels establiments regulats a la normativa turística i que no afectin al normal
desenvolupament de l’activitat per a la qual es disposa de títol habilitant.

Aquesta ambientació haurà de ser produïda principalment per veu humana i/o instruments musicals (corda, vent, percussió), amb la
possibilitat d’utilització d’aparells electrònics per a la seva reproducció i/o amplificació del so. Els aparells electrònics únicament podran
constituir elements generadors de música quan s’utilitzin per simular altres veus o instruments musicals de corda, vent o percussió.

2. En tot cas, queda exclosa d’aquesta definició qualsevol ambientació musical generada, principalment, per taules de mescla, altres aparells
electrònics o mitjançant la reproducció de pistes d’àudio. Aquesta ambientació estarà subjecte al que estableixen els articles 22, 23 i 24.

B. Requisits de l’ambientació musical en viu

Les activitats amb ambientació musical en viu (amb excepció de les activitats que disposin de títol habilitant per a l’exercici d’activitats
turístiques d’entreteniment segons la normativa turística) hauran de complir amb els requisits següents:

a) Presentació de comunicació prèvia, amb una antelació mínima de 48 hores, segons model de l’annex V. Aquest document haurà d’estar
disponible a l’establiment.

b) Realització de l’ambientació musical en viu entre les 13:00 hores i les 23:00 hores.

c) Disposar d’aquest tipus d’ambientació musical un màxim de dos dies a la setmana per cada establiment

d) L’ambientació musical tindrà una durada màxima de 2 hores per dia
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e) No habilitar pista de ball o espai asimilable.

En cas d’incompliment d’algun dels requisits anteriors, es tindrà que complir amb les condicions establertes als articles 22, 23 i 24.

3) MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 23, ELIMINANT L’APARTAT 4:

Eliminació de l’apartat 4

4) MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 33.2, AFEGINT L’APARTAT L, AMB LA SEGÜENT REDACCIÓ:

l) Incompliment dels requisits de l’ambientació musical en viu establertes a l’apartat B de l’article 22 bis.

5) MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 34.2.A, AFEGINT ELS APARTATS VI, VII i VIII, AMB LA SEGÜENT REDACCIÓ:

vi. Infracció 33.2.l, en el cas d’incompliment de l’obligació de comunicació prèvia i les seves característiques: 1.500 €

vii. Infracció 33.2.l, en el cas d’incompliment dels horaris comunicats en menys d’una hora: 1.000 €

viii. Infracció 33.2.l, en el cas d’incompliment dels horaris comunicats en més d’una hora: de 3.000 a 12.000 €

6) MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 37.2, QUE QUEDA REDACTAT DE LA SEGÜENT MANERA:

Quan durant una inspecció, la Policia Local o les persones inspectores detectin alguna de les següents situacions, es podrà procedir al precinte
immediat de la instal·lació acústica o a l’adopció de les mesures necessàries per al cessament de l’activitat musical:

a) No disposar de limitador enregistrador acústic per aquells establiments obligats a la seva instal·lació.

b) Incompliment dels horaris d’ambientació musical en viu comunicats en més d’una hora.

c) La manipulació, desconnexió o alteració de qualsevol tipus del limitador enregistrador.

d) No disposar de l’estudi acústic a l’establiment o que aquest incompleixi amb el que estableix l’article 24.

e) Modificar la instal·lació acústica reflectida a l’estudi acústic.

 l’expedient a informació pública per un termini no inferior a 30 dies segons el que disposa l’article 102 de la LleiSEGON.- Sotmetre
20/2006 Municipal i de règim local de les Illes Balears.

 a l’Institut de la Dona dependent del Govern de les Illes Balears l’emissió de l’informe preceptiu d’Impacte deTERCER.- Sol·licitar
Gènere, previst a l’Art. 7.g de la Llei 12/2006, de 20 de setembre de la CAIB, per que en el seu cas faci les observacions que s’hauran
d’incorporar al text de l’ordenança.

  audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i usuàries establertes en el seu àmbitQUART.- Donar
territorial que estiguin inscrites en el registre municipal d’associacions veïnals i les finalitats de les quals guardin relació directa amb l’objecte
de la disposició.

.- Resolució de les reclamacions, objeccions o observacions i aprovació definitiva pel Ple. Si no s’ha presentat cap reclamació oCINQUÈ
suggeriment, l’acord inicialment adoptat s’ha d’entendre definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord exprés.”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………....

La qual cosa es publica per a general coneixement.

  

Sant Josep de sa Talaia,

L’ALCALDE
Josep Marí Ribas
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