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Núm. 4.115
AJUNTAMENT DE
MASSANES
Anunci sobre licitació d’un contracte
d’obres
_1 Entitat adjudicadora:
Ajuntament de Massanes.
_2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: execució
de l’obra “condicionament de la planta
primera de les dependències annexes”
b) Divisió per lots i número : no
escau.
c) Lloc d’execució: Massanes
d) Termini d’execució: 6 mesos.
_3 Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: subhasta.
_4 Pressupost base de la licitació:
Import total: 52.218,35 euros, IVA
vigent inclòs.
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c) Lloc de presentació: el que s’indica
al punt 6.
_9 Obertura de les ofertes:
L’acte d’obertura de les proposicions
econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la
Sala d’Actes de la corporació, a les dotze
hores del primer dijous hàbil.
_10 Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari.
Massanes, 14 d’abril de 2004.—
L’Alcalde. Signat: Joan Oliveras Taberner.

Núm. 4.043
AJUNTAMENT DE
MONTAGUT I OIX
Anunci sobre modificació d’un reglament

_6 Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Massanes
b) Domicili: Carrer Major, 5.
c) Localitat i codi postal: Massanes,
17452.
d) Telèfon: 972 864 480.
e) Fax: 972 865 250.
f) Data límit per a l’obtenció de documents i informació: Vint-i-sis dies naturals posteriors al de l’última publicació
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Aprovada, inicialment, la modificació
parcial del reglament regulador de les
activitats sotmeses a llicència municipal
d’obertura d’establiments i a règim de
comunicació, pel Ple de l’Ajuntament, en
sessió celebrada el dia 1 d’abril de 2004,
i d’acord disposa l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, s’obre un període d’informació
pública, pel termini de trenta dies, als
efectes de poder examinar l’expedient i
presentar, si s’escau, les al·legacions i
reclamacions que es considerin oportunes.
Transcorregut el període indicat sense
haver-se’n formulat cap, l’acord inicial
esdevindrà definitiu.
Montagut, 13 d’abril de 2004.—
L’Alcalde-President. Signat: Narcís Ribes
i Besalú.

_7 Requisits específics del contractista:
a) Altres requisits: els establerts en
els plecs de clàusules administratives particulars.

Núm. 4.041
AJUNTAMENT DE
PALS

_5 Garanties:
La garantia provisional a constituir
serà del 2% del preu de licitació i la definitiva serà del 4% del preu d’adjudicació.

_8 Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: vint-isis dies naturals posteriors al de l’última
publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
b) Documentació que s’ha de presentar: la que detalla la clàusula 6a del plec
de clàusules administratives particulars.

Edicte de nomenament de funcionària
interina
En virtut de la Resolució d’alcaldia de
data 1 d’octubre de 2003, la Sra. Carolina
Ruiz Franco ha estat nomenada funcionària interina com a guàrdia de la Policia
Local de Pals.
Pals, 14 d’abril de 2004.— L’Alcalde.
Signat: Josep Comas i Ametller.

Núm. 4.095
AJUNTAMENT DE
LES PLANES D’HOSTOLES
Edicte sobre aprovació definitiva i
publicació ordenança mercat setmanal
El Ple municipal del dia 16 d’abril del
2004 va aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora de la gestió
del mercat setmanal de les Planes d’Hostoles. D’acord amb l’article 66 del Decret
179/95, pel que s’aprova el reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, es procedeix a la seva publicació
íntegre per al coneixement general.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor al dia
següent al termini de 15 dies hàbils després de la seva publicació íntegre.
ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA GESTIÓ DEL
MERCAT SETMANAL DE LES
PLANES D’HOSTOLES
El Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 16 d’abril del 2004, va
acordar l’aprovació definitiva de l’ordenança Reguladora de la gestió del mercat
setmanal de les Planes d’Hostoles, que es
transcriu íntegrament.
CAPÍTOL 1
NORMES GENERALS
Art. 1.- FONAMENTS LEGALS.
La present ordenança es dicta en virtut de la facultat concedida amb caràcter
general per l’article 84 de la Llei 7/1985
reguladora de les bases de règim local,
dels articles 55 a 66 del 179/1995, de 13
de juny, del reglament obres, activitats i
serveis dels ens locals, i de l’ article 19
del Text Refós sobre comerç interior, dels
preceptes de al llei 1/1983 de 18 de febrer
i la Llei 23/1992 de 29 de novembre.
Art. 2.- OBJECTE.
Aquesta Ordenança té per objecte la
regulació administrativa de la venda no
sedentària exercida en el mercat ambulant
setmanal de les Planes d’Hostoles; el seu
règim de funcionament està sota els principis de la llibertat de mercat i de la salvaguarda dels drets del consumidor.
Art. 3.- CONCEPTE
El mercat ambulant és aquell centre
d’activitats comercials realitzades fora
d’un establiment comercial permanent, de
caràcter periòdic i exercides en instal·lacions desmuntables o transportables,
incloent-hi els camions,tenda, i dintre del
perímetre urbà autoritzat, que comprèn la
venda al detall d’articles alimentaris, tèx-
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tils, artesania, Ornamentació, jardineria,
etc. dintre del marc de la legislació
vigent.
Art. 4.- ÀMBIT D’APLICACIÓ I SITUACIÓ
Aquesta Ordenança serà d’aplicació
en el mercat setmanal de les Planes
d’Hostoles que actualment es troba ubicat
al sector de la Pujada del Remei i de la
Plaça Nova.
Art.5.- CELEBRACIÓ I HORARI
El mercat ambulant o no sedentari i
de caràcter setmanal de les Planes d’Hostoles tindrà lloc tots els divendres de
l’any de 6 hores del matí a les 3 hores del
migdia. norma. Els llocs de venda s’instal·laran des de les 6 a les 9 hores del
matí i es retiraran des les 14 hores a les
15 hores. Fora els horaris de formació del
mercat no es permetrà la instal.lació de
llocs de venda ni la circulació de vehicles.
CAPÍTOL II
DELS LLOCS DE VENDA.
Art. 6.- ELS LLOCS
Els llocs de venda seran ordinàriament fixos, i s’ entendran com a tals els
que hagin obtingut la corresponent autorització municipal, d’acord amb el que
disposa aquest reglament.
Art.7.- DESTINACIÓ DEL LLOCS
DE VENDA
Les parades dels llocs de venda autoritzats només podran expedir els gèneres
i productes corresponents a la seva autorització.
Art. 8.- ACTIVITAT NO AUTORITZADA
L’Ajuntament no autoritzarà la venda
d’aquells productes, especialment els aliments, que per llur forma de presentació
o per altres circumstàncies no compleixin
les normes tecnicosanitàries exigibles.
Tampoc no es permetrà la instal·lació
de parades que abans no hagin obtingut la
preceptiva autorització municipal.
Art.9.- DIMENSIONS DE LES
PARADES
Les parades podran tenir unes dimensions de 2 metres lineals com a mínim i
de 12 metres com a màxim. Els articles
hauran d’exposar-se a una distància del
sòl no inferior a 80 cm.
Entre cada lloc de venda caldrà mantenir una distància de separació d’un
mínim de mig metre sense cap utilització.
CAPÍTOL III
AUTORITZACIONS

Art. 10.- AUTORITZACIÓ PER A
LA VENDA AMBULANT
Per a l’exercici de la venda ambulant
o no sedentària al mercat de les Planes
d’Hostoles, els marxants hauran de complir els següents requisits:
a).- Estar donats d’alta i al corrent de
pagament a l’epígraf o epígrafs corresponents a la quota de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).
b).- Estar donats d’alta en el règim de
la Seguretat Social que correspongui.
c).- Complir els requisits que estableixen les reglamentacions específiques a
aplicar als productes que tinguin a la
venda.
d).- Disposar de l’autorització municipal per exercir la venda no sedentària
en el lloc precís.
e).- Disposar de la corresponent targeta de transport els que la necessitin per
desenvolupar la seva activitat.
f).- Satisfer els tributs que l ‘ordenança fiscal municipal corresponent estableixi per a aquests tipus de venda.
g).- Per al cas de marxants estrangers,
a més a més d ela documentació anterior,
caldrà que acreditin estar en disposició
del corresponent permís de residència i de
treball per compte propi, que els habilitin
per exercici el comerç no sedentari.
Art. 11.- PETICIONS
L’Ajuntament autoritzarà l’ocupació
de cada parada en el seu lloc de venda
mitjançant una petició prèvia de l’interessat i la comprovació prèvia dels requisits
a què es refereix l’article 9.
Per l’adjudicació dels llocs de venda
es tindrà en compte l’antiguitat de les
parades que actualment visiten el nostre
mercat.
Per a l’adjudicació dels llocs de venda
els marxants caldrà que aportin la següent
documentació:
1.- Sol·licitud signada pel titular en la
que es faci constar les mides de la parada
i els productes de venda.
2.- Fotocòpia compulsada del DN!.
3.- Rebut acreditatiu d’estar al corrent
de pagament de les quotes del règim de la
seguretat social que correspongui.
4.- Rebut acreditatiu d’estar al corrent
de pagament de les obligacions fiscals.
5.- Acreditar les obligacions contingudes en els apartats ©), e) i g).
Art. 12. AUTORITZACIONS MUNICIPALS.
En l’autorització hi constarà:
-El nom del titular
-EL detall de l’adscripció del lloc.
-El nombre de metres lineals del lloc.
-Els productes aptes per a la venda.
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L’Autorització de l’Ajuntament es
concedirà per a un any, i serà renovable
anualment. Podrà se revocada per incompliment de la legislació vigent i de les
ordenances municipals, i no donarà dret,
en aquests supòsits, a indemnització ni
compensació de cap mena. L’autorització
es considerarà tàcitament renovada amb
la presentació de la documentació que
acrediti que el marxant segueix complint
els requisits exigits per l’autorització.
L’autorització és personal. Es pot
transferir a favor del cònjuge o dels fills.
S’inclou en la categoria de cònjuge a la
parella de fet degudament acreditada.
Art. 13.- TORN D’ESPERA
Les peticions dels marxants que estiguin en possessió de la documentació exigida i que no puguin ser ateses per manca
d’espai, passaran a integrar el torn
d’espera que es regirà per l’antiguitat de
les sol·licituds.
Art. 14.- TORN DE CANVI DE
LLOC
Els marxants que disposin d’un lloc
fix de venda podran demanar un canvi
d’ubicació per al cas que això sigui possible en el futur.
Aquestes
peticions
s’ordenaran
d’acord amb l’antiguitat de la sol.licitud.
Art. 15.- RETIRADA D’AUTORITZACIONS
A més de les previstes per la legislació vigent, són causes per la retirada de
l’autorització municipal, amb un Decret
previ de l’alcaldia,les següents:
a).- La no-utilització, sense la deguda
justificació, del lloc reservat, durant 4
dies seguits de mercat o sis alternatius al
semestre natural.
b).- La manca reiterada de la neteja
del lloc i del seu entorn.
©).- El no pagament durant dos dies
de marcat de la corresponent taxa municipal.
En aquests casos, es donarà audiència
a l’interessat/da.
Art. 16.- TRASPASSOS IL.LEGALS
Qualsevol supòsit de transferència de
titularitat o explotació de lloc de venda
amb infracció del que disposen els articles anteriors, donarà lloc a la immediata
anul.lació de la llicència municipal, sense
perjudici de les altres sancions que de
conformitat amb aquest reglament l’Ajuntament pugui imposar a l’infractor.
CAPÍTOL IV
OBLIGACIONS DELS VENEDORS
Art. 17.- PAGAMENT DE LES
TAXES MUNICIPALS
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El pagament de les taxes municipals a
càrrec dels venedors ambulants amb lloc
fix, es realitzarà en la mateixa parada i a
instància de l’encarregat municipal.
D’aquests pagaments s’entregaran els
corresponents rebuts.
Art. 18.- PAGAMENT FORA DE
TERMINI
Els rebuts que no hagin estat fets
efectius durant el mateix dia de mercat,
seran cobrats per la via de constrenyiment
amb el recàrrec del 20 %.
Art. 19.- PROHIBICIONS
1.- Queda prohibit qualsevol tipus de
publicitat acústica emesa per aparell
amplificador o similar. S’exceptuen els
venedors de cassets, DVDs als quals
se’ls permet la reproducció sonora dels
productes que tinguin a la venda, sempre
que el volum, a criteri de l’encarregat
municipal, no sigui excessiu.
2.- No es podran instal.lar en els tendals ni marquesines dels llocs de venda
mercaderies o productes que puguin
representar algun perill per als vianants o
puguin obstaculitzar el pas.
Art.
20.OBLIGACIÓ
D’ASSISTÈNCIA
LLevat dels casos rigorosament justificats, els marxants hauran d’assistir setmanalment al mercat. La manca
d’assistència implicarà l’anul.lació de
l’autorització respectiva en els termes de
l’article 16 d’aquesta Ordenança.
CAPÍTOL V
NETEJA I HIGIENE DEL MERCAT
Art. 21.- HIGIENE DEL LLOC DE
VENDA
Els marxants hauran de mantenir el
lloc de venda, així com el seu entorn, en
perfectes condicions de neteja en tot
moment durant el mercat.
Art. 22.- RECOLLIDA DE DEIXALLES
Serà també duere dels marxants, en
finalitzar el mercat, recollir totes les deixalles pròpies de l’activitat en recipients
tancats i degudament apilats i ordenats a
fi de facilitar els treballs de recollida.
CAPÍTOL VI
RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS
Art. 23.- A part de les infraccions i
les sancions corresponents, referides en
la LLei 1/1983 de 18 de febrer, de la
Generalitat de Catalunya, i del Decret
legislatiu 1/1993, de 9 de març, de la
Generalitat, l’Ajuntament podrà sancionar
aquelles infraccions comeses en el mercat, d’acord amb el que disposen els articles següents.
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Art. 24.- Les infraccions podran ser
de caràcter lleu, greu o molt greu.
Art. 25.- Seran considerades infraccions lleus:
- El tracte incorrecte als/les clients/es
i altres venedors/es.
- L’exposició de mercaderies fora del
lloc assignat.
- La no-exhibició de l’autorització
municipal en lloc visible durant la celebració del mercat.
- L’incompliment de qualsevol de les
disposicions que es contenen en aquest
Reglament, llevat que se’ls assigni la
quantitat de greus o molt greus.
Art. 26.- Seran considerades infraccions greus:
- La manca de respecte o correcció a
l’encarregat municipal o altres funcionaris que estiguin de servei en el mercat.
- La variació de l’emplaçament de
lloc de venda, sense la corresponent autorització, o altres ocupacions il.legals.
- La circulació amb vehicle dintre del
recinte del mercat fora de les hores establertes.
- La manca de netedat en el lloc de
venda i els seus voltants, així com dels
productes exposats.
-La manca de pagaments de les taxes
municipals, després d’haver estar requerit
expressament a fer-ho.
- No respectar els horaris de parada i
recollida del mercat.
- Penjar a les marquesines o veles de
les parades productes i mercaderies que
representin un perill per als/les vianants,
o dificultin el pas, a judici de l’encarregat.
- La reincidència en infraccions de
caràcter lleu.
Seran considerades infraccions molt
greus:
- El traspàs o la cessió de l’autorització o qualsevol transferència de la titularitat o explotació dels llocs de venda, llevat dels supòsits previstos en aquest
reglament.
- L’exercici de la venda sense que
hagi estat concedida la corresponent autorització municipal.
- La reincidència en infraccions de
caràcter greu.
Art. 27.- SANCIONS
Les infraccions lleus seran sancionades amb advertiment verbal o escrit.
Les de caràcter greu donaran lloc a la
suspensió temporal de la llicència fins a
un màxim de 6 mercats i multa fins a
100 €.
Les de caràcter molt greu donaran
lloc a la retirada de l’autorització per un
termini mínim de dos anys i multa fins a
150 €.

El procediment a aplicar serà l’especial sancionador regulat a la LLei de
Règim Jurídic de les Administracions
públiques i procediment administratiu
comú.
L’òrgan competent per imposar les
sancions, prèvia notificació a la Subdelegació del Govern a Girona, serà:
- El regidor de l’àrea: sancions lleus.
- L’Alcalde: sancions greus.
- La Comissió de Govern: sancions
molt greus.
Les Planes d’Hostoles, a 19 d’abril
de 2004.— L’Alcalde. Signat: Ferran
Pedró i Costa.

Núm. 4.042
AJUNTAMENT DE
PLANOLES
Edicte d’aprovació inicial de projecte
Aprovat inicialment pel Plenari Municipal en sessió del dia 5 d’abril de 2004
el projecte de la proposta d’instal·lació
d’un punt d’alimentació suplementària
(canyet) per a grans rapinyaires, redactat
per ECAFIR se sotmet a informació
pública per un període de trenta dies,
durant el qual es poden formular reclamacions i al·legacions, d’acord amb el que
fixa l’article 235 d) del Decret Legislatiu
1/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Planoles, 17 d’abril de 2004.—
L’Alcalde. Signat: Lluís Rodríguez i
Pont.

Núm. 4.075
AJUNTAMENT DE
PORQUERES
Edicte sobre llicència ambiental (8/04A)
Codi 8/04-A
En data 31 de març de 2004 ha entrat
en aquest Ajuntament una sol·licitud de
llicència ambiental de l’empresa Discoteca Dallas, SL per legalitzar l’activitat de
discoteca – sala de ball situada al Prat
Dallas d’aquest municipi, per la qual
cosa, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
de la intervenció integral de l’Adminis-

