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Reglament Bàsic de funcionament de la pantalla de LEDS de l’Ajuntament de Dosrius.

CAPÍTOL PRELIMINAR. Concepte, objecte i àmbit d’aplicació.
Article 1
El present reglament té per objecte regular l’ús del funcionament de la pantalla
de leds de l’Ajuntament de Dosrius per part de les entitats del municipi de
Dosrius.

Article 2
La pantalla de leds està situada a la plaça de l’Ajuntament del municipi de
Dosrius.
Aquest reglament també afectarà a qualsevol altra pantalla electrònica que
pugui ser instal·lada en un futur en qualsevol lloc del municipi de Dosrius.

CAPÍTOL I. Sobre l’ús de les pantalles de leds municipals.
Article 3
La pantalla de leds municipal podrà ser lliurement utilitzada per les entitats i
associacions de municipi de Dosrius, sense cap altre limitació que el
compliment dels requisits de sol·licitud i autorització previstos en aquest
reglament.
Article 4
La utilització d’aquesta pantalla per anunciar les activitats, actes o
esdeveniments que organitzin alguna de les entitats o associacions, tindrà
caràcter gratuït.

Article 5
1. Les informacions que es podran publicitar en les pantalles municipals seran
les següents:
a. Activitats promogudes per les diferents entitats i associacions
municipals, (culturals, esportives, juvenils o educatives) que estiguin
inscrites legalment en el Registre d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya i inscrites en els Registres d’Entitats de l’Ajuntament de
Dosrius.
b. Activitats promogudes per l’Ajuntament de Dosrius.
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CAPÍTOL II. Autorització d’ús de la pantalla de leds municipal.
Article 6
Per tal de fer ús de la pantalla/es municipals, els usuaris hauran de presentar la
sol·licitud per escrit al Registre General de l’Ajuntament de Dosrius amb
caràcter previ a l’inici de l’activitat.
Totes les sol·licituds d’ús s’han de fer per escrit i mitjançant els fulls específics
destinats per fer-ho, els quals es posaran obtenir al registre general d’aquest
Ajuntament o a la pàgina web del mateix.
L’autorització de l’ús de la pantalla de leds correspon a la Regidoria de Serveis
Generals de l’Ajuntament de Dosrius.

Article 7
En qualsevol sol·licitud per a utilitzar la pantalla, caldrà que es defineixin
almenys els següents aspectes:
- text exacte que ha de figurar en la pantalla
- dia i hora d’inici de l’execució de la pantalla
- dia i hora de final d’execució de la pantalla
- entitat / associació municipal que sol·licita utilitzar la pantalla
- número de registre / entitat de l’entitat a la Generalitat
- número de registre de l’entitat / associació al Registre Municipal de
l’Ajuntament de Dosrius.
- data en que es fa la sol·licitud (serà la data del registre d’entrada de
l’Ajuntament de Dosrius.
- nom i DNI de la persona que sol·licita la utilització de la pantalla
En quant a la mida del missatge mai podrà superar els 80 caràcters.

Article 8
Només es podrà utilitzar la pantalla de leds per publicitar actes puntuals. En
cap cas es podrà publicitar actes anuals (que durin tot un any, o temporada
esportiva, curs escolar...)
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Article 9
Validesa de les sol·licituds:
1. La validesa de les sol·licituds vindrà marcada per les dates i hores que
constin al full d’autorització, i la seva utilització no pot anar més enllà del
que en un principi s’ha aprovat.
2. No es podran introduir variacions en cap dels paràmetres de l’autorització.
Si es vol introduir alguna modificació, aquesta s’haurà de comunicar per
escrit amb un mínim de 15 dies d’antelació a l’ajuntament, que decidirà
sobre l’oportunitat o no de la modificació.
3. L’ajuntament es reserva la facultat de deixar sense efecte l’autorització
abans que venci el termini establert, total o parcialment, per causa d’interès
públic.
4. L’ajuntament podrà deixar sense efecte l’autorització d’ús donada a
qualsevol entitat o associació, per incompliment de les obligacions que
estableix aquest reglament.

Article 10
En cap cas es concediran autoritzacions d’ús de la pantalla municipal per un
període superior a:
- 4 dies seguits abans de la celebració de l’acte
- Una setmana abans en dies alterns a la celebració de l’acte.

Article 11
L’Ajuntament de Dosrius es reserva el dret de demanar qualsevol informació
addicional que consideri d’interès.

Article 12
En quant a l’Ordre de prioritat:
mai podrà haver més de dos missatges visualitzant-se a l’hora a la pantalla de
leds. En cas que diferents sol·licituds d’ús de la pantalla coincideixin
temporalment, es donaran prioritat a aquelles que, la seva sol·licitud tingui
nombre de registre més baix (i que per tant s’hagin presentat amb antelació).
En tot cas, sempre tindrà prioritat qualsevol acte organitzat directament per
l’Ajuntament de Dosrius.
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CAPÍTOL III. Sobre els usuaris.
Article 13
Poden ser usuaris de la pantalla de leds, totes aquelles persones o grups de
persones del municipi de Dosrius que pertanyin a les següents categories:
1. Les entitats i associacions del municipi de Dosrius inscrites en el registre
d’entitats de l’Ajuntament de Dosrius i en el Registre d’Associacions de la
Generalitat de Catalunya.
2. Qualsevol servei de l’Ajuntament de Dosrius.
3. L’Ajuntament d Dosrius

Capítol IV. De la sol·licitud d’ús de la pantalla municipal.
Article 14
Per fer la sol·licitud i obtenir la posterior autorització de l’ús de la pantalla de
leds municipal cal següents passos:
1. Cal omplir el formulari específic que es troba en el registre de
l’ajuntament de Dosrius.
2. L’ajuntament, en un període de 4 dies, informarà al responsable de la
sol·licitud la conformitat o no de la petició, així com les possibles
incidències que puguin sorgir (errors en el text, solapaments amb altres
informacions d’altres entitats i/o Ajuntament de Dosrius...) .

Article 15
Les sol·licituds per demanar la utilització de la pantalla de leds s’haurà de
presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament de Dosrius.
Les peticions s’hauran de presentar amb un mínim de 15 dies laborables
d’antelació i hauran d’estar degudament emplenades. El no compliment
d’aquest dos supòsits, podrà comportar l’anul·lació de la sol·licitud.
En cap cas es tindrà en comte una sol·licitud que es presenti fora de termini.
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Capítol V. Del seguiment i control del Reglament.
Article 16
El seguiment i control de l’aplicació i compliment del present Reglament
s’efectuarà:
1. pel personal de la regidoria de cultura de l’Ajuntament de Dosrius, que faran
una aplicació concreta del present Reglament, amb la intenció de vetllar pel
bon ús i funcionament de les mateixes.
2. L’ajuntament de Dosrius tindrà la facultat d’interpretar el Reglament, de ferne el seguiment i control i proposar les resolucions que cregui oportunes.

Capítol VI. Suspensió de les autoritzacions.
Article 17
Es podrà suspendre una autorització quan, per raons d’interès general, sigui
necessària la utilització de la pantalla de leds.
Article 18
Es podrà suspendre o rescindir l’autorització quan es donin l’incompliment
d’alguna de les prescripcions contingudes en el present reglament.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i hagin transcorregut els terminis previstos a l’art. 70.2 de la
Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de la Bases de Règim Local.
Dosrius, febrer de 2013.
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