
Concepte Quota

Per connexió i any 28,00
B) Connexió per habitatge i any 28,00
Connexió per local, comerç o negoci per any 58,44
Connexió per restaurant, hotel, pensió o fonda, per any

84,18
C) Per cada connexió a la xarxa general 319,18
Per cada connexió en extraradi 615,98

A tots aquests import sel’s aplicarà l’IVA corresponent.

Ordenança 16. Ordenació general de la taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local.

Es proposa modificar l’apartat I), amb un augment del 2,5%
i s’estableix l’import de 16,84 €/any el preu per habitatge pel
manteniment del repetidor de televisió.

Ogassa, 19 de desembre de 2005

Xavier Aulinas i Sanglas
Alcalde 
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Núm. 14260
AJUNTAMENT

D’ISÒVOL

Edicte d’aprovació inicial expedient
modificació puntual Pla intermunicipal
coordinador de la Cerdanya

Per acord del Ple de l’Ajuntament de
24 de novembre de 2005, es va  aprovar
inicialment l’expedient de modificació
puntual del Pla intermunicipal coordina-
dor de la Cerdanya, tramitat d’ofici per
aquest Ajuntament, per tal de regularitzar
la qualificació urbanística del dipòsit
d’aigua d’Isòvol i crear un polígon dis-
continu adaptant altres espais amb noves
condicions d’usos i edificacions.

En compliment de la normativa legal
vigent se sotmet a informació pública
durant el termini d’un mes als efectes
oportuns.

Isòvol,  5 de desembre de 2005.

Pere Oliu i Casamitjana
Alcalde president

Núm. 14267
AJUNTAMENT

D’OLOT

Edicte de contractació de personal
laboral temporal

Per decret d’Alcaldia, de data 15 de
desembre de 2005, es contracta laboral-
ment, amb caràcter temporal i pel proce-
diment d’urgència, al Sr. Pol Figueras i
Duran, perquè presti els seus serveis en
aquest Ajuntament, com a director de
l’activitat Nadal Diver 2005-2006, a jor-
nada complerta, adscrit a l’Àrea de
Joventut i Esports, des del dia 19 de
desembre de 2005 i fins al dia 4 de gener
de 2006.

Olot, 16 de desembre de 2005 

Lluís Sacrest i Villegas
Alcalde

Núm. 14179
AJUNTAMENT

D’OLOT

Edicte de publicació de modificació
d’ordenança

El Ple de l’Ajuntament en sessió cele-
brada el dia 28 de juliol de 2005 va acor-
dar aprovar inicialment i exposar al
públic pel termini de trenta dies, a comp-
tar de l’endemà de la sortida del corres-
ponent edicte al BOP i al DOGC la modi-
ficació de l’Ordenança municipal
reguladora del control i tinença d’animals
domèstics i en cas de no haver-hi cap
reclamació o suggeriment aquesta aprova-
ció inicial esdevindrà definitiva. Donat
que durant la seva exposició al públic no
se n’ha presentat cap aquesta aprovació
ho ha esdevingut. 

Per tant, l’article 43 de l’Ordenança
municipal reguladora del control i tinença
d’animals domèstics, quedarà redactat de
la següent manera:

“Article 43.
Les infraccions administraves d’a-

questa ordenança es classifiquen en lleus,
greus o molt greus. Les sancions deriva-
des de les infraccions tenen la naturalesa
de multa i s’imposen d’acord amb la
següent escala:

a) Infraccions lleus: De 50 fins a 400
euros. Concretament, les infraccions lleus
especificades a continuació es sanciona-
ran atenent els següents barems:

•Embrutar la via pública amb defeca-
cions o miccions d’un animal i no retirar
o netejar convenientment l’espai públic:
100 euros

•Permetre que un gos vagi per la via
pública sense estar lligat amb una corretja
o cadena: 100 euros

•Permetre la presència d’animals en
zones urbanes adreçades específicament
al joc d’infants i que constin com a tal,
excepte els gossos pigall: 50 euros

•Deixar el gos al carrer sense que esti-
gui subjectat per una persona responsable:
50 euros

•Tenir en possessió un gos o un gat
no inscrits en el registre censal o tenir
altres animals que s’han de registrar obli-
gatòriament:150 euros

•No dur identificats els gats, els gos-
sos i els altres animals que s’hagin
d’identificar d’acord amb el reglament, o
incomplir els requisits establerts per la
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció
dels animals i la normativa que la desen-
volupa amb relació a aquesta identifica-
ció: 100 euros

•Vendre o fer donació d’animals per
mitjà de revistes de reclam o publicacions
assimilables sense la inclusió del número
de registre del nucli zoològic:. 100 euros.

b) Infraccions greus: De 401 a 2.000
euros.

c) Infraccions molt greus: De 2.001 a
20.000 euros.

En la imposició de les sancions s’ha
de tenir en compte, per a graduar la quan-
tia de les multes i la imposició de les san-
cions accessòries excepte per aquelles
sancions que ja tenen l’import taxat, els
criteris següents:

-La transcendència social i el perju-
dici causat per la infracció comesa.

-L’ànim de lucre il·lícit i la quantia
del benefici obtingut en la comissió de la
infracció

-La reiteració o la reincidència en la
comissió d’infraccions.

-La irreparabilitat dels danys causats
al medi ambient o l’elevat cost de repara-
ció.

-El volum de negoci de l’establiment.



-La capacitat econòmica de la persona
infractora.

-El grau d’intencionalitat en la comis-
sió de la infracció.

-El fet que hi hagi requeriment previ.
La imposició de les sancions és com-

patible amb I’exigència a I’infractor de la
reposició de la situació alterada al seu
estat originari, així com la indemnització
pels danys i perjudicis causats pels fets
sancionats.

En cas d’infracció la Llei 10/1999, de
gossos considerats potencialment perillo-
sos, s’aplica el règim sancionador que
aquesta llei preveu.”

2n.- S’aprofita aquesta modificació
per corregir els errors de numeració
detectats en el redactat inicial, segons es
detalla a continuació:

•l’article 46 passa a ser l’article 44
•l’article 47 passa a ser l’article 45
•l’article 48 passa a ser l’article 46
•l’article 49 passa a ser l’article 47

Olot, 7 de novembre de 2005

Lluís Sacrest Villegas
Alcalde

Núm. 14178
AJUNTAMENT

D’OLOT

Edicte aprovació convocatòria concurs
amb comprovació pràctica per a la selecció
d’un tècnic mig d’administració general,
grup B, nivell 20

La Junta de Govern Local, en la ses-
sió del dia 30 de novembre de 2005, va
aprovar la convocatòria del concurs amb
comprovació pràctica per a la selecció
d’un tècnic mig d’administració general,
grup B, nivell 20, amb subjecció a les
següents

BASES QUE HAN DE REGIR LA
SELECCIO D’UN TÈCNIC MIG
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL EN
REGIM DE FUNCIONARI INTERI,
AREA D’URBANISME.

PRIMERA.- Objecte de la convocatò-
ria. 

És objecte d’aquesta convocatòria la
selecció de personal, en règim de funcio-
nari interí, d’una plaça de Tècnic Mig
d’Administració General, adscrit a l’Àrea
d’Urbanisme. 

El lloc de treball correspon a un tèc-
nic mig d’Administració general, grup B,
nivell de complement de destí 20 i règim
de funcionari interí d’acord amb l’article

124.1.b) del Decret legislatiu 1/1997, text
refós de la Llei de funció pública cata-
lana. 

Les tasques i funcions bàsiques assig-
nades a aquesta plaça seran el suport jurí-
dic en temes vinculats a intervenció admi-
nistrativa en l’ús del sòl i l’edificació,
protecció de la legalitat urbanística i dis-
ciplina urbanística. 

La jornada de treball serà completa i
la distribució de la mateixa serà amb
horari de matí de 8.00 a 14.00 de dilluns
a divendres i dues tardes a la setmana de
16.00 a 19.00 a concretar de mutu acord
de les parts de dilluns a dimecres amb un
còmput anual de 1552 hores segons pacte
de condicions treball de l’Ajuntament
d’Olot. 

La selecció es farà pel sistema de
concurs amb comprovació pràctica i
entrevista personal, tal com s’especifica a
les presents bases. 

La convocatòria es farà pública al
BOP de Girona, i les bases íntegres esta-
ran exposades al tauler d’anuncis de la
Corporació i a la pàgina web
(www.olot.org). 

Segona.- Condicions dels aspirants. 
Els aspirants hauran de reunir els

següents requisits: 
a) Ser ciutadà espanyol o comunitari

d’acord amb les lleis vigents, i tenir una
edat mínima de 18 anys complerts en la
data d’acabament del termini assenyalat
per la presentació de sol·licituds. 

b) Estar en possessió del títol de Lli-
cenciat en Dret o en condicions d’obtenir-
lo abans que finalitzi el termini de pre-
sentació d’instàncies. 

c) No patir cap malaltia o defecte físic
que impedeixi l’exercici normal de la fun-
ció. 

d) No haver estat separat, mitjançant
expedient disciplinari, del servei de
l’Estat, de les Comunitats Autònomes o
de les Entitats Locals, no trobar-se inha-
bilitat per a l’exercici de les funcions
públiques ni concórrer en cap causa
d’incompatibilitat d’acord amb el que
estableix la Llei 53/1984, de 26 de
desembre. 

e) Acreditar el certificat de nivell de
suficiència de català (C) de la Direcció
General de Política Lingüística o equiva-
lent. Els aspirants que no acreditin el cer-
tificat esmentat hauran de superar una
prova de català equiparable a aquest
nivell i hauran de ser declarats aptes per
tal de continuar en el procés de selecció.
Les equivalències caldrà justificar-les
documentalment mitjançant certificació
expedida per qualsevol institut d’educació
secundària públic on es faci constar que
s’ha cursat de manera oficial a Catalunya
la matèria de llengua catalana en la totali-
tat dels estudis. 

Tercera.- Presentació d’Instàncies. 
Les instàncies sol·licitant prendre part

en el concurs, en les quals els aspirants
hauran de fer constar que reuneixen totes
i cadascuna de les condicions exigides a
la base segona, s’adreçaran al president
de la corporació i es presentaran al Regis-
tre general durant el termini de vint dies
naturals, comptats a partir del següent al
de la darrera publicació al BOP de
Girona. 

Les instàncies podran també presen-
tar-se en la forma que determina l’article
38,4 de la Llei 30/1992 de 26 de novem-
bre de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú. 

Haurà d’acompanyar-se a la instància
currículum professional acreditatiu dels
mèrits a valorar i justificants dels matei-
xos. No es comptabilitzarà cap mèrit que
no estigui degudament acreditat. 

Quarta.- Llista d’admesos i exclosos,
constitució del tribunal. 

Un cop finalitzat el termini de presen-
tació d’instàncies, es dictarà resolució
aprovant la llista d’admesos i exclosos,
fent constar les causes d’exclusió, i es
nomenarà els membres del tribunal, fixant
la data, hora i lloc de celebració del con-
curs. 

El tribunal es composarà de la
següent forma: 

President: El de la corporació o regi-
dor en qui delegui. 

Vocals: El regidor de personal i
hisenda o regidor en qui delegui 

El regidor d’urbanisme 
El regidor d’habitatge 
Un regidor en representació dels

grups municipals de l’oposició 
La cap de l’Àrea d’urbanisme 
El cap del servei jurídic i de gestió 
La cap de recursos humans 
Un representant de la Junta de Perso-

nal d’igual o superior nivell acadèmic que
l’exigit per l’ingrès 

Un representant de l’Escola d’Admi-
nistració Pública de Catalunya. 

Secretari: El de la Corporació o fun-
cionari en qui delegui. 

El Tribunal no podrà constituir-se
sense l’assistència de més de la meitat
dels seus membres titulars o suplents. 

Cinquena.- Criteris de selecció. 
A) Proves psicotècniques: 
B) Per tal d’acreditar d’idoneïtat dels

aspirants es realitzaran unes proves psi-
cotècniques, totes i cadascuna d’elles de
caràcter obligatori i eliminatori, que es
valoraran amb la qualificació d’apte o no
apte. 

Els tècnics encarregats de la seva
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