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Núm. 9121 
AJUNTAMENT  

D’OLOT 
 

Edicte relatiu a la contractació mitjançant 
concurs obert del contracte de les obres del 
projecte d’enllumenat públic del barri del 
Xiprer 

 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada 
el dia 5 de juliol  de 2006 aprovà l’expedient 
de contractació per adjudicar, mitjançant 
concurs per procediment obert, les obres del 
projecte d’enllumenat públic del barri del 
Xiprer,  així com el plec de clàusules 
economicoadministratives que han de regir 
l’esmentada contractació, el qual d’acord amb 
l’article 277.1 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, 
s’exposa al públic perquè en el termini de vint  
dies comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquest edicte al BOP i al DOGC s’hi puguin 
presentar reclamacions. 
Simultàniament s’anuncia el concurs si bé 
condicionat al que disposa l’article 122 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril.  
 
Objecte del concurs: Les obres del projecte 
d’enllumenat públic del barri del Xiprer.  
 
Tipus de licitació:  
73.269,05 € (IVA inclòs). 
Termini: Tres mesos 
Fiança:  
Provisional: 2% del preu de licitació 
Definitiva: 4% del preu d’adjudicació. 

Classificació:   
Grup G,  Subgrup 6,  Categoría C. 
 
Presentació de proposicions:  A la Secretaria 
de l’Ajuntament d’Olot durant el termini de 
vint-i-sis dies naturals, a comptar des del dia 
següent al de l’última publicació de l’anunci al 
DOG i al BOP de les deu a les catorze hores, 
en el benentès que si la finalització del termini 
coincideix en dissabte, aquest es prorrogarà 
fins al dia hàbil següent. 
Cada licitador presentarà la proposició en tres 
sobres tancats i signats pel licitador o per la 
persona que el representi, segons s’estableix en 
la clàusula setena del plec de condicions.  
Sobre núm. 1: En el qual es farà constar la 
següent inscripció: “Documentació general per 
a prendre part en el concurs per adjudicar les 
obres del projecte d’enllumenat del barri del 
Xiprer, presentat per l’empresa…………”, el 
qual contindrà la documentació a què fa 
referència la clàusula 7.3 del plec de 
condicions. 
Sobre núm. 2: En el qual es farà constar la 
següent inscripció: “Documentació de 
referències tècniques per a prendre part en el 
concurs per adjudicar les obres del projecte 
d’enllumenat públic del barri del Xiprer, 
presentat per l’empresa…………………”, el 
qual contindrà la documentació a què fa 
referència la clàusula 7.4 del plec de 
condicions. 
Sobre núm. 3: En el qual figurarà la següent 
inscripció: “Proposició econòmica per a 
prendre part en el concurs per adjudicar les 
obres del projecte d’enllumenatpúblic del barri 
del Xiprer, presentat per  

l’empresa……………”, el qual contindrà 
l’oferta econòmica d’acord amb el següent 
model: 
 
“En/Na………………………………………
……….amb NIF núm.…………….., en nom 
propi/o en representació de 
l’empresa……………., CIF  núm.…., 
domiciliada a ……………carrer…………, 
núm….) assabentat/ada de l’anunci publicat al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
Butlletí Oficial de la Provincia, del concurs per 
executar les obres del projecte d’enllumenat 
públic del barri del Xiprer,  que coneix les 
clàusules administratives que regeixen el seu 
concurs i del contingut del projecte tècnic ; que 
accepta íntegrament les clàusules i el projecte 
esmentats, i que es compromet a executar-les 
per la quantitat de….…………… de euros. (La 
quantitat haurà d’expressar-se en lletres i 
xifres). 
(lloc, data i signatura  del licitador)”. 
 
Obertura de pliques: L’obertura de pliques serà 
pública i tindrà lloc a la seu de l’Ajuntament a 
la una del migdia del dia hàbil següent a la 
data en què finalitzi el termini de presentació 
de pliques. Si aquest coincideix en dissabte, 
l’obertura de pliques s’efectuarà el dia hàbil 
següent.  
 
Olot, 14 de juliol de 2006  
 
Joan Albesa Poncet   
Alcalde accidental 

 
 
 
 
Núm. 9122 
      AJUNTAMENT  
           D’OLOT 
 

Edicte sobre aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora dels establiments de serveis de telecomunicacions per a ús públic d’Olot 
 

En compliment dels articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178.2  del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es procedeix a la publicació íntegra de l’Ordenança reguladora dels establiments de serveis de 
telecomunicacions per a ús públic d’Olot, que fou aprovada definitivament, pel Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 29 de juny de 2006. 
 
Olot, 11 de juliol de 2006 
 
Joan Albesa Poncet 
Alcalde accidental  
 
Ordenança reguladora dels establiments de serveis de telecomunicacions per a ús públic d’Olot. 
Capítol I 
 
Article 1. Objecte de l’Ordenança 
L’objecte d’aquesta ordenança és regular les condicions específiques a les quals s’han de sotmetre la instal·lació i el funcionament dels establiments 
de telecomunicacions per a ús públic en el municipi d’Olot, amb independència de les condicions generals que sobre la seguretat, la salut i els 
aspectes ambientals els siguin d'aplicació. 
 
Article 2. Definició i àmbit d’aplicació 
S’entendrà per establiment de serveis de telecomunicacions per a ús públic aquell que està format per més d’una cabina de locució amb les 
característiques de l’article 3 d’aquesta ordenança. 
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Aquesta Ordenança s’aplica als establiments de telecomunicacions en els que s’hi realitzen serveis de: locutori de telefonia, fax, internet, 
videoconferències, venda de targes telefòniques de prepagament, recarregues de telèfons mòbils i enviament de diners aportant l’autorització de 
l’organisme competent i seguint la normativa vigent que li sigui d’aplicació. 
 
Article 3. Requisits de la instal·lació 
3.1 Condicions generals d’instal·lació 
Tots els establiments objecte de l’àmbit d’aquesta ordenança hauran de complir: les condicions d’instal·lació previstes a la normativa d’incendis 
NBE-CPI/96, aprovada pel RD 2177/1996, de 4 d’octubre i el Decret 241/1.994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91, les condicions d’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques de la Llei 20/91; 
l’Ordenança Municipal de Sorolls i Vibracions; i les altres normes concordants, substitutòries, actuals i futures, que siguin d’aplicació. 
3.2. Condicions d’habitabilitat : 
3.2 a. L’accés principal ha de tenir una amplada lliure mínima de 0,8 metres. 
3.2 b. Alçada mínima lliure del local serà com a mínim de 2.5 m, i en els serveis higiènics, magatzems i serveis auxiliars l’alçada lliure mínima podrà 
disminuir fins a 2.20.m  
3.2.c Les portes d'accés als locals on es desenvolupi aquesta activitat disposaran d'un mecanisme que garanteixi que la porta no pot quedar oberta. 
Totes les obertures que donin a espais públics han de disposar de tancaments permanents fixes, situats en la part interna dels forats arquitectònics 
existents o restituïts. 
3.2.d Les activitats de superfície superior a 100 m² disposaran de doble porta amb separació mínima de 1.5m entre portes. 
3.3. Barreres arquitectòniques 
Tots els establiments dins l’àmbit de regulació d’aquesta ordenança hauran de complir amb la Llei 20/1991, de 25 de novembre, el Decret 135/95 
sobre supressió de barreres arquitectòniques o norma vigent substitutòria. 
 
Superfície local (m2) Cambra higiènica Itinerari Cabina telefònica 
S construïda< 100 no cal adaptada no cal practicable no cal adaptada 
100 ≤ S construïda  ≤500 adaptada practicable adaptada 
S construïda> 500 adaptada adaptat adaptada 
 
3.4. Sala d’espera 
Tots el locals disposaran de sala d’espera que haurà de tenir una superfície mínima equivalent al nombre de cabines multiplicat per 1.5 : 
S sala espera (m2) ≥ Número cabines x 1.5 
Els metres quadrats de la sala d'espera inclouen la zona de mostrador. 
A la sala d'espera com a mínim hi ha d'haver tantes cadires com nombre de cabines.  
3.5. Tipus de cabines 
S'entén per cabina l'espai destinat a situar un aparell de telefonia o un equip informàtic. 
Les dimensions mínimes de les cabines són de 0,90 m. d’amplada x 0,90 m. de llargada, i el seu interior ha d’estar dotat d'un tamboret o seient 
adequat. 
L’espai de la cabina telefònica ha de tenir la porta amb sistema d’obertura cap a fora per les dimensions de 0,90 x 0,90 m. Si la porta obra cap a 
l’interior de la cabina la llargada de la mateixa serà com a mínim d’1,20 m. 
L'espai de la cabina telefònica ha de ser tancat i ventilat 
L'espai per a l'equip informàtic pot ser obert. 
3.6. Serveis higiènics 
Totes les activitats han de disposar de serveis d'higiènics en funció de la seva superfície: 
Les activitats de menys de 100 m² han de disposar com a mínim d’un servei d'higiènic, a partir d’aquesta superfície han de disposar com a mínim 
d’un servei per cada sexe, complint en cada cas l’art. 3.3 d’aquesta ordenança. 
El servei higiènic ha d'estar dotat com a mínim d'un WC i un lavabo, la superfície mínima d'aquest espai és d’1,20 m² i tenint en compte que la 
dimensió mínima interna de la zona destinada al WC ha de ser de 0,80 x 1,20 m. 
Seguint l’article 22.7 de les ordenances de l’edificació del pla general d’Olot. A la part de la cambra higiènica que contingui el WC no s’hi podrà 
accedir directament des d’un espai de treball admetent-se un espai distribuïdor o de pas per la seva comunicació. 
3.7. Ventilació 
Els locals destinats a locutoris han d'estar dotats de ventilació natural o artificial. 
La ventilació natural ha d'establir-se per obertures a façana, patis d'illa o celoberts, els quals disposin de les dimensions mínimes prescrites per 
normativa urbanística a través d'una superfície que en metres quadrats no sigui menor que 1/50 del volum en metres cúbics de tots els locals utilitzats 
per al públic i els que exigeixin permanència contínua del personal de dependència o guarderia del comerç. La ventilació natural assegurarà almenys, 
4 m3 per persona. 
Si el local no reuneix les condicions fixades en el paràgraf anterior, ha de disposar de ventilació artificial, amb un projecte previ detallat de la 
instal·lació, el qual ha d’estar aprovat per l'Ajuntament. Aquesta instal·lació necessita ser sotmesa a revisió abans de l'obertura del local i es pot 
revisar en qualsevol moment, per comprovar-ne el bon funcionament. Com a requisit indispensable, la instal·lació ha de garantir com a mínim la 
renovació d’almenys 3 volums cada hora del total d'aire del local. El concepte indicat de volum pot ser compensat amb un sistema de climatització 
que satisfaci els requeriments del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) i a les instruccions tèrmiques complementàries (ITE).  
Les instal·lacions de climatització hauran de complir amb l’Art. 15. Aparells d’aire condicionat de l'Ordenança municipal de sorolls i vibracions de la 
ciutat d’Olot aprovada pel ple del Consell Comarcal de la Garrotxa el 28 de setembre de 2004, al qual s’hi adherí l’Ajuntament d’Olot, i publicada al 
BOP núm. 207 de 26 d’octubre de 2004. 
3.8. Condicions acústiques del local 
Els establiments regulats per aquesta ordenança mantindran unes condicions acústiques d’acord amb el que fixa l’art. 22. Activitats industrials i 
comercials de l’ordenança municipal de sorolls i vibracions aprovada pel ple del Consell Comarcal de la Garrotxa el 28 de setembre de 2004, al qual 
s’hi adherí l’Ajuntament d’Olot, i publicada al BOP núm. 207 de 26 d’octubre de 2004. 
 
Els titulars de les activitats industrials i comercials estan obligats a adoptar les mesures d’aïllament adequades dels seus focus de soroll per tal de no 
sobrepassar els valors límit que s’indiquen en els annexos 1 i 2 de l’ordenança, i que es descriuen a continuació. 
 
Annex I. Els nivells límits d’immissió a l’ambient exterior a la ciutat d’Olot  són els següents: 



     40 BOP de Girona núm.143 - 27 de juliol de 2006       
 

 

 
Zona Períod diürn 

(8h a 21h) 
Període nocturn 
(21h a 8h) 

I. Sectors del territori d’alt confort acústic. Zones que presenten nivells acústics baixos, que cal preservar i evitar 
q Iue incrementin el seus nivells de soroll en aplicar mesures correctores en altres zones amb més soroll. 

60 dB(A) 50 dB(A) 
 

II Sectors del territori amb predomini de sòl urbà, urbanitzable, d’ús d’habitatge i residencial 65 dB(A) 50 dB(A) 
III Sectors de territori amb predomini de sòl urbà, urbanitzable, d’ús d’habitatge, residencial, comercial i de 
serveis. 

65 dB(A) 55 dB(A) 

IV Sectors del territori amb predomini de sòl urbà, urbanitzable, d’ús industrial. 70 Db(A) 60 dB(A) 
 
Annex II. Els nivells límits d’immissió a l’ambient interior a la ciutat d’Olot  són els següents 
 
Zona Període  diürn 

(8h a 21h) 
Període nocturn 
(21h a 8h) 

I.Sectors del territori d’alt confort acústic. Zones que presenten nivells acústics baixos, que cal preservar i evitar 
que incrementin el seus nivells de soroll en aplicar mesures correctores en altres zones amb més soroll. 

30 dB(A) 
 

25 dB(A) 

II.Sectors del territori amb predomini de sòl urbà, urbanitzable, d’ús d’habitatge i residencial 30 dB(A) 30 dB(A) 
III Sectors de territori amb predomini de sòl urbà, urbanitzable, d’ús d’habitatge, residencial, comercial i de 
serveis. 

35 dB(A) 30 dB(A) 

IV Sec tors del territori amb predomini de sòl urbà, urbanitzable, d’ús industrial. 35 dB(A) 30 dB(A) 
 
Si a causa del funcionament de l'activitat es constaten problemes de transmissió de  sorolls s'hauran de portar a terme les actuacions que siguin 
necessàries per tal de resoldre-les. 
 
3.9. Equips d'audiovisuals  megafonia 
En aquest tipus d'activitats no es permet la instal·lació d'equips d'audiovisuals i megafonia. 
 
Article 4. Condicions de l’emplaçament. Distància entre establiments de la mateixa tipologia 
De conformitat amb les normes urbanístiques vigents, les activitats incloses a l’àmbit d’aquesta ordenança estaran situades en planta baixa amb accés 
directe des del carrer i en cap cas no podran tenir accés des d’espais comuns o privatius vinculats a l’ús d’habitatge, ni a través d’altres locals. 
S’ubicaran a una distància mínima de 150 metres respecte d’altres establiments de la mateixa classe. La distància es mesurarà en radi a partir de la 
situació del local. 
 
Article 5. Horari de funcionament 
D’acord amb l’article 2 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials l'horari de funcionament d'obertura al públic dels establiments de 
serveis de telecomunicacions s'estableix entre les 10 hores i les 24hores de dilluns a diumenge. Es podrà limitar l’horari de funcionament, per causes 
justificades, molèsties a tercers i els supòsits establerts per llei. 
Es prohibeix l’entrada de públic en aquests establiments després de l’hora de tancament.  
Les portes han d’estar tancades i no s’ha de permetre l’obertura des de l’exterior. Els consumidors i els usuaris que estiguin al local han de disposar 
d’un període de temps màxim de 15 minuts per desallotjar-lo. 
 
Article 6. Règim d’intervenció administrativa. Activitats complementàries 
6.1. L'activitat dels serveis de telecomunicacions és incompatible amb qualsevol altra. En aquest sentit, el local on s'emplaça un establiment 
d'aquestes característiques es destinarà exclusivament als serveis definits a l’article 2 d’aquesta ordenança.  
6.2. Es prohibeix expressament la venda de qualsevol producte, especialment productes alimentaris i begudes, així com la seva consumició. Tampoc 
poden haver-hi màquines expenedores. 
6.3. Les activitats regulades en aquesta ordenança resten sotmeses a intervenció administrativa en matèria ambiental. El procediment administratiu al 
qual resta sotmès aquesta activitat està definit a l'Ordenança reguladora de les activitats sotmeses a llicència municipal d’obertura d’establiments i a 
règim de comunicació . 
6.4. En el cas que el local on es projecta instal·lar l'activitat tingui una superfície construïda superior als 150 m², aquesta tindrà la consideració 
d'activitat classificada, amb l’adopció del procediment administratiu regulat a la mateixa Ordenança reguladora de les activitats sotmeses a llicència 
municipal d’obertura d’establiments i a règim de comunicació. (BOP de Girona núm.219 de 15 de novembre de 2004) 
 
Article 7. Conservació i seguretat de les instal·lacions 
7.1. Els titulars de les llicències s’encarregaran que aquestes instal·lacions es mantinguin en perfecte estat de seguretat i conservació. 
7.2. El titular de la llicència o el propietari de les instal·lacions, en el cas de cessament definitiu de l’activitat, comunicarà a l’Ajuntament aquesta 
decisió. 
 
Article 8. Mesures de col·laboració cívica 
La persona titular o explotadora de qualsevol activitat de les regulades en aquesta Ordenança, és el responsable d’advertir els consumidors o usuaris 
dels serveis que en matèria de telecomunicacions presta l’establiment, de la seva hora de tancament, així com dels possibles incompliments dels seus 
deures cívics, com pot ser realitzar activitats que produeixin sorolls que puguin causar molèsties i/o alarma al veïnat. 
 
Capítol II  
Règim sancionador 
 
Article 9.  Incompliment de l’ordenança 
L’incompliment de les condicions regulades en aquesta ordenança comportarà la sanció de la infracció comesa d’acord amb la normativa vigent en 
matèria sancionadora. 
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Així mateix li són d’aplicació les infraccions administratives derivades de l’ordenança reguladora de la intervenció municipal en les activitats, en el 
seu cas les de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental i normativa de desplegament, així com la 
reguladora dels drets dels consumidors i usuaris, i demés normativa sectorial aplicable. 
 
Article 10. Tipificació i prescripció de les infraccions 
Les infraccions comeses podran ser qualificades de lleus, greus o molt greus. 
Les faltes lleus prescriuran als sis mesos, les greus al cap d’un any i les faltes molt greus prescriuran als dos anys. 
 
Article 11. Faltes molt greus 
Es consideren faltes molt greus les següents infraccions:  
a) L’incompliment de les condicions acústiques del local i de la seva adaptació a la normativa de barreres arquitectòniques d’acord amb la regulació 
dels art. 3.8 i 3.3 d’aquesta ordenança.  
b) L’incompliment de les resolucions de l’autoritat competent respecte del tancament de l’establiment o suspensió de l’exercici de l’activitat. 
c) L’obertura de l’establiment i/o la realització d’activitats sense les preceptives llicències municipals. 
d) La comissió de la mateixa falta greu més de dues vegades dins un període de temps d’un any o més de 3 faltes greus, siguin quines siguin, en el 
mateix període de temps, quan les sancions siguin fermes. 
e) La seva negativa o resistència a la tasca inspectora de l’Administració. 
 
Article 12. Faltes greus 
Es consideren faltes greus les següents infraccions:  
a) L’incompliment de l’horari general d’obertura al públic avançant l’hora d’obertura o retardant l’hora de tancament i/o incomplint les condicions 
fixades en aquests Ordenança. 
b) El desenvolupament de l’activitat sense subjecció al projecte presentat per obtenir la llicència d’activitats o sense complir els condicionaments o 
les mesures correctores que s’hi imposen. 
c) La inobservança en matèria de dimensions requerides amb caràcter mínim a l’article 3.5 i 3.6 d’aquesta Ordenança, respecte de la sala d’espera, les 
cabines i els serveis higiènics, així com de les condicions de ventilació del local regulades a l’article 3.7 d’aquesta ordenança. 
d) Obstaculitzar o no facilitar la tasca inspectora i/o de vigilància de l’Administració. 
e) Exercir activitats complementàries no previstes en aquesta ordenança ni a la llicència d’activitats. 
f) La comissió de la mateixa falta lleu més de tres vegades dins un període de temps d’un any, o més de quatre faltes lleus, siguin quines siguin, en el 
mateix període de temps, quan les sancions siguin fermes. 
 
Article 13. Faltes lleus 
Es consideren faltes lleus les següents infraccions:  
a) El mal estat de manteniment i conservació de les instal·lacions i dels lavabos o cambres higièniques que produeixen incomoditats als consumidors 
o clients, o en minven el bon aspecte i/o les condicions higienicosanitàries. 
b) Exercir l’activitat amb les portes d’accés al local obertes i/o sense disposar d’un mecanisme que en garanteixi el tancament previst a l’article 3.2b.  
c) Disposar d’una instal·lació d’audiovisuals i megafonia. 
d) Qualsevol acció o omissió amb inobservança o vulneració de les prescripcions de la present Ordenança no tipificades o classificades com a falta 
greu o molt greu. 
 
Article 14. Sancions 
1. La quantia de la multa és, com a mínim, de 150 euros, i com a màxim, de 3.000 euros. 
2. La multa a imposar té tres graus, que es corresponen, respectivament, amb les infraccions lleus, greus i molt greus, segons els límits següents: 
a) Infraccions lleus de 150 a  600 euros. 
b) Infraccions greus de 601 a 1.500 euros 
c) Infraccions molt greus de 1.501 a 3.000 euros. 
3. La comissió de més d’una falta molt greu en un període d’un any serà sancionada amb multa de 3.000 € i clausura de l’establiment per un període 
de temps màxim d’un mes. 
 
Article 15. Graduació de les sancions 
1.Les sancions corresponents a cada classe falta es graduaran tenint en compte 
els criteris següents: 
a) L’existència d’intencionalitat o de reiteració. 
b) La naturalesa dels perjudicis causats o l’alteració social a causa del fet infractor. 
c) El benefici obtingut amb la infracció comesa. 
d) La capacitat econòmica de l’infractor. 
e) La reiteració o reincidència  
2.La reincidència es considerarà com a causa agreujant i pujarà en un grau la qualificació de la infracció. 
3.Es considerarà com a atenuant el fet que l’infractor repari les deficiències detectades en el termini de 48 hores des del moment de la visita 
d’inspecció. Aquesta circumstància disminuirà la qualificació de la infracció en un grau, i en el cas que la infracció sigui lleu, s’atenuarà la quantia de 
la sanció pecuniària. 
Article 16. Persones responsables 
Són responsables a l’efecte del que disposa aquesta Ordenança els titulars i/o explotadors dels establiments en què s’exerceixen activitats regulades 
per aquesta Ordenança, sigui quina sigui la seva forma jurídica. 
En el cas de les persones jurídiques, la responsabilitat s’atribuirà també amb caràcter subsidiari als seus administradors. 
 
Article 17. Mesures cautelars 
Independentment d’altres mesures que es puguin adoptar, en tot cas, en el moment de la incoació del corresponent expedient sancionador per 
comissió d’infraccions de les qualificades en aquesta Ordenança, l’autoritat municipal, de forma motivada, i tenint en compte les circumstàncies de 
l’expedient i la importància i transcendència de la infracció, pot imposar alguna de les següents mesures cautelars: 
1. Falta greu: Clausura de l’establiment per un període de temps no inferior a un dia ni superior a vuit dies. 
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2. Falta molt greu: Clausura de l’establiment per un període de temps no inferior a vuit dies ni superior a un mes. 
 
Article 18. Multes coercitives 
Amb independència de les anteriors mesures, també es poden imposar multes coercitives per a l’execució dels requeriments municipals per al 
compliment o adaptació d’aquestes activitats a la normativa regulada en aquesta Ordenança. 
Aquestes multes tenen el caràcter de reiterades fins a un màxim de tres multes, si transcorren el terminis atorgats sense donar compliment al 
contingut del requeriment. 
L’import de cada multa coercitiva no pot excedir de 150 euros i són compatibles amb les sancions que s’imposin en resolució dels corresponents 
expedients sancionadors. 
 
Article 19. Procediment sancionador 
Es aplicable a les sancions establertes en aquesta ordenança el procediment sancionador regulat amb caràcter general per la normativa vigent. 
Disposició addicional 
Qualsevol modificació de la normativa a què fa referència o pugui afectar o derogar implícitament aspectes regulats per la present ordenança, 
s’entendrà d’aplicació directa i amb prevalença respecte la normativa inclosa en la mateixa. 
 
Disposicions transitòries 
Primera. Adaptació establiments existents. 
Els establiments de serveis de telecomunicacions per a ús públic d’Olot que disposin de llicència municipal d’activitat i que a l’entrada en vigor 
d’aquesta Ordenança no compleixin els seus requisits i determinacions, s’hi hauran d’adaptar en els terminis i condicions següents: 
1. En el termini de quatre mesos des de l’entrada en vigor de la present Ordenança, pel que fa als serveis autoritzats i activitats complementàries, en 
especial pel que fa a la prohibició de venda de productes alimentaris i begudes, així com al compliment de l’horari de funcionament regulat en 
aquesta Ordenança. 
2. En el termini de nou mesos des de l’entrada en vigor de la present Ordenança, pel que fa a les condicions tècniques determinades en els articles 
3.2.d a 3.9 d’aquesta Ordenança. 
3. En el moment de la sol·licitud d’un canvi de titularitat o de qualsevol modificació o regularització de la llicència municipal d’obertura, es requerirà 
l’adaptació de l’activitat a la normativa sectorial vigent en aquell moment, excepte al que es refereix a l’emplaçament, distància entre establiments i a 
les condicions tècniques regulades a l’apartat anterior. 
Segona. Els expedients de llicència municipal d’obertura de l’activitat regulada en aquesta Ordenança que, en la data d’entrada en vigor de la 
mateixa, es trobin en procés de tramitació, es resoldran conforme les prescripcions de la present Ordenança. 
Únicament en els supòsit en que la iniciació de la tramitació de l’expedient complet s’hagi efectuat amb una antelació mínima de 3 mesos (per 
activitats classificades) o 1 mes (per activitats innòcues) des de l’entrada en vigor de la present Ordenança, es resoldran d’acord amb la normativa 
anterior 
 
 
Núm. 9088 

AJUNTAMENT DE  
PALAMÓS 

 
Edicte d’11 de juliol de 2006 pel qual es fa 

públic del nomenament de la senyora Mercè 
Fiol Aixarch, funcionària de l’Escala 
d’administració general, Subescala auxiliar 
 
10. Alcaldia 
0508. Provisió 
Tema: Nomenament de funcionari  
 
En compliment d’allò que preveu l’article 82 
del Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, es fa públic que, mitjançant 
decret d’alcaldia de data 7 de juliol de 2006, 
s’ha nomenat a la senyor Mercè Fiol Aixarch, 
funcionaria de l’Escala d’administració 
general, Subescala auxiliar.  
Disposen d’un termini d’un mes per a la presa 
de possessió tal com indica l’article 84 del 
Reglament abans esmentat. La manca de 
compliment d’aquesta formalitat dintre del 
termini indicat comportarà, llevat dels casos de 
força major, la pèrdua de tots els seus drets.  
 
Palamós, 11 de juliol de 2006  
 
Joan M. Juan Gea 
Alcalde per substitució 
 
 
 
 
 

Núm. 9089 
AJUNTAMENT DE  

PALAMÓS 
 

Edicte de 7 de juliol de 2006 pel qual 
s’anuncia la contractació pel sistema de 
màxima urgència de diferents treballadors  
 
10.Alcaldia 
0508. Provisió 
Tema: Contractació de màxima urgència 
 
Atès allò que disposa el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i 
del règim local de Catalunya, s’anuncia la 
contractació  pel sistema de màxima urgència 
dels següents treballadors : 
 
Per resolució de 5 de maig de 2006, per la qual 
es contracta per circumstàncies de la producció 
per acumulació de feines, a la senyora Susana 
de la Rubia Brettschneider, com oficial de 
jardineria i als senyors Jordi Ribot Plana i 
Salvador Mateu Feu com a peons de jardineria, 
des del dia 10 de maig al 25 d’agost de 2006.   
 
Per resolució d’11 de maig de 2006, per la qual 
s’esmena el decret de 5 de maig de 2006 
relatiu a la contractació per circumstàncies de 
la producció per acumulació de feines, als 
senyor Susana de la Rubia Brettschneider, 
Jordi Ribot Plana i Salvador Mateu Feu, des 
del dia 10 de maig al 25 d’agost de 2006, 
havent de ser del 10 de maig al 9 de novembre 
de 2006. 

 
Per resolució de 18 de maig de 2006, per la 
qual es contracta per obra o servei determinat 
al senyor Jose Luís Sánchez Santiago, com a 
oficial primera pintor, per a dur a terme el 
pintat horitzontal de Palamós. 
Per resolució de 6 de juny de 2006, per la qual 
es contracta per circumstàncies de la 
producció, als senyors Alex Gallart Diumenge 
i Albert Manchón Caralt, com a peons, durant 
el període comprés del 15 de juny al 30 de 
setembre de 2006. 
 
Per resolució de 3 de juliol de 2006, per la qual 
es contracta per servei determinat, al senyor 
Amadeu Carballo Edu, com oficial, i als 
senyors Josep Casellas Torrent, Pau Batlle 
Vilanova i Tània Recuero Gallardo, com a 
peons, per la vigilància, manteniment i 
funcionament de l’estacionament de vehicles 
de la platja de Castell durant el període 
comprès de l’1 de juliol al 30 de setembre de 
2006.       
Per resolució de 3 de juliol de 2006, per la qual 
es contracta per circumstàncies de la 
producció, a la senyora Alba Llinàs Paradas, 
com a auxiliar administrativa, durant el 
període comprés de l’1 de juliol al 30 de 
setembre de 2006. 
El que es fa públic als efectes oportuns i 
segons el que disposa la legislació vigent. 
 
Palamós, 7 de juliol de 2006  
 
M. Teresa Ferrés Àvila 
Alcaldessa 


