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el text refós de la Llei reguladora d’hisendes 
locals. 
Tal com disposa l’art. 17.4 del mateix RDL., 
cal publicar íntegrament al BOP el text íntegre 
de les ordenances o de les modificacions 
aprovades. 
 
En contra dels acords d’aprovació poden els 
interessats presentar recurs contenciós-
administratiu, en el termini de 2 mesos, 
següents a la publicació d’aquest edicte, tal 
com disposa l’art. 19.1 del text refós de la Llei 
d’hisendes locals. 
 
ANNEX: 
 
MODIFICACIO ORDENANCA FISCAL 
PER L'EXERCICI 2009 
 
1,- Ordenança Fiscal nº 7.- Taxa per a la 
realització d'activitat jurídic - administratives 
de competència local 
 
2,- LLicències d'obertura d'establiments  
 
Instal·lacions de telecomunicacions  
(1r operador) 

3,000 € 

Instal·lacions de telecomunicacions  
(cada operador més)  

1,500 € 

Instal·lació xarxa telecomunicacions (mensuals) 10 € 
Establiment no inclosos a epígrafs anteriors 
(cada 300 m2) 

300 € 

Traspàs d'activitat a familiar en 1er grau 209 € 
La resta de traspassos d'activitat 419 € 
  
Cistella, 18 de desembre de 2008 
 
Josep Xargay i Serra 
Alcalde  
 
 
 
Núm. 115 

AJUNTAMENT DE 
 CORNELLÀ DEL TERRI 

 
Edicte sobre exposició pública d’un expe-

dient de suplement de crèdit 
 

El Ple d’aquesta Corporació, en sessió 
extraordinària celebrada el dia 30 de desembre 
de 2008, va adoptar l’acord d’aprovar inicial-
ment l’expedient de suplement de crèdit núm. 
SC 3/2008, finançat amb romanent líquid de 
tresoreria procedent de la liquidació del 
Pressupost 2007 i amb majors ingressos recap-
tats sobre els previstos, el qual s’exposa al 
públic amb la finalitat que durant el termini de 
15 dies hàbils puguin presentar-se les recla-
macions que s’estimin pertinents pels interes-
sats. 
 
De no produir-se reclamacions contra el pre-
sent acord, aquest es considerarà defini-
tivament aprovat. 
 
Cornellà del Terri, 5 de gener de 2009 
 
Pere Vilà Ferrer 
Alcalde 
 

Núm. 116 
AJUNTAMENT DE  

CORNELLÀ DEL TERRI 
 
Edicte sobre informació pública d’un 

projecte 
 

Per Acord de la Junta de Govern Local, en 
sessió celebrada el 23 de desembre de 2008, 
s’ha aprovat inicialment el d’ampliació de la 
sala polivalent “Can Font”, redactat per 
l’empresa ARGESTIC, amb un pressupost 
d’execució per contracte de cent seixanta-
quatre mil sis-cents setze euros amb noranta-
nou cèntims (164.616,99 €), el qual se sotmet a 
informació pública per un termini de 15 dies –
ja que s’ha acordat la tramitació d’urgència-, 
per tal que pugui ser examinat a la Secretaria 
de l’Ajuntament i s’hi puguin presentar les 
al·legacions i reclamacions que es considerin 
pertinents, d’acord amb el previst al Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS). 
 
Cornellà del Terri, 30 de desembre de 2008 
 
Pere Vilà Ferrer 
Alcalde 
 
 
Núm. 123 

AJUNTAMENT  
D’ESPONELLÀ 

 
Anunci sobre informació pública de la 

modificació d’un projecte 
 

El Ple de la Corporació en sessió de data 9 de 
desembre de 2008 va acordar l’aprovació 
inicial de la modificació del Projecte de 
rehabilitació de Cal Baró d’Esponellà per 
equipaments municipals, 1a fase. 
 
El projecte se sotmet a informació pública per 
termini de 30 dies hàbils d’acord amb allò que 
s’estableix l’article 235.2 del Decret legislatiu 
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, per 
tal que s’hi puguin presentar al·legacions i/o 
reclamacions. 
 
Esponellà, 11 de desembre de 2008 
 
Rosa Teixidor Planells 
Alcaldessa 
 
 
 
Núm. 117 

AJUNTAMENT DE  
FONTANILLES 

 
Anunci sobre exposició pública d’un 

expedient de suplement de crèdit 
 

En data 10 de desembre del 2008, el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar provisionalment l'ex-
pedient de suplement de crèdit núm. 1/2008, 
finançat mitjançant el romanent de Tresoreria 

per a despeses generals, del pressupost vigent 
de la corporació, el qual s'exposa al públic a la 
Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de 
quinze dies hàbils, durant els quals s'admetran 
reclamacions davant d'aquesta corporació. 
 
En el supòsit que no es presentin reclamacions, 
l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense 
necessitat d'un acord posterior.  
 
Fontanilles, 29 de desembre de 2008 
 
Salvador Coll i Serra 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 118 

AJUNTAMENT DE  
GARRIGÀS 

 
Anunci sobre adjudicació definitiva d’un 

contracte d’obres 
 

En virtut de l’acord de la Junta de govern de 
data 18.12.08 es va adjudicar definitivament el 
contracte de les obres per construcció d’una 
captació i interconnexió dels abastaments de 
Garrigàs a l’empresa PRODAISA, el que es 
publica als efectes de l’article 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 
 
Garrigas, 18 de desembre de 2008 
 
Josep Masoliver Subirós 
Alcalde 
 
 
Núm. 18032 

AJUNTAMENT DE  
GIRONA 

 
Anunci sobre aprovació definitiva de la 

modificació del Reglament de règim interior 
de mercats de marxants 

 
Exp.2008/13576-C.05.056.134 
 
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària 
celebrada el dia 9 de setembre de 2008, va 
aprovar inicialment la modificació del regla-
ment de Règim Interior de Mercats de 
Marxants,  
 
Durant el període d’exposició pública de la 
modificació es va rebre un escrit d’al·le-
gacions per part de l’Associació de Marxants 
de les Comarques Gironines.  
 
Un cop analitzades les al·legacions formu-
lades, el Ple en sessió del dia 16 de desembre 
de 2008, adoptà el següent acord: 
 
Estimar parcialment les al·legacions for-
mulades per l’Associació de Marxants de les 
Comarques Gironines, en base a l’informe 
emès per l’Àrea de Desenvolupament Local i 
Promoció de la Ciutat i que se’n donarà trasllat 
als al·legants.  
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Aprovar definitivament la modificació del 
Reglament de Règim Interior de Mercats de 
Marxants,  tal com determina l’article 49 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i l’art. 178.1.c) 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.  
 
Publicar els presents acords i el text íntegre del 
Reglament en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, inserir-los en el tauler 
d’edictes de l’Ajuntament, i anunciar en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la 
referència del Butlletí Oficial de la Província 
en què s’hagi publicat íntegrament el text, de 
conformitat amb l’art. 70.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local i als efectes de la seva entrada en vigor 
en el termini de quinze dies hàbils a partir de la 
seva publicació.  
 
Comunicar els presents acords i el text íntegre 
del Reglament a la Delegació del Govern de 
l’Estat a Catalunya i a la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Text íntegre del reglament de règim interior de 
Mercats de Marxants. 
 
CAPÍTOL I  
DISPOSICIÓ PRELIMINAR 
Art. 1.- Objecte. El present reglament té per 
objecte la regulació administrativa de la venda 
no sedentària exercida en els mercats 
ambulants en el terme municipal de Girona; 
estant el seu règim de funcionament, sota els 
principis de la llibertat de mercat i salvaguarda 
dels drets del consumidor. 
 
CAPÍTOL  I I 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
Art 2.- Concepte i definició. El mercat am-
bulant 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-botiga, dintre d’un 
perímetre urbà autoritzat, que comprèn la 
venda al detall d’articles alimentaris, de simple 
ús, i d’antigalles dintre el marc de la legislació 
vigent. 
 
Art 3.- Àmbit d’aplicació i situació. El present 
reglament serà d’aplicació en els mercats 
ambulants del terme municipal de Girona i 
que, actualment, estan constituïts pels sectors 
del Güell i de la Devesa, aquest darrer en 
l’època estival; així com els de les rambles 
(flors i decoració), i del carrer peixateries 
velles i Plaça de les Castanyes (antigalles), 
sens perjudici dels que es puguin crear. 
 
Art 4.-Celebració i horari. Els mercats 
ambulants de Girona tindran lloc tots els 
dimarts i dissabtes en el Parc de la Devesa 
(època estival) i al Passeig de les Ribes del Ter 
(època hivernal). Tant els dissabtes com els 
dimarts festius els marxants podran parar en 
els corresponents mercats.  
 

Els llocs de venda s’instal·laran des de les 6 a 
les 9 hores del matí, i es retiraran des de la una 
a les tres de la tarda. Fora dels horaris de 
formació del mercat no es permetrà la 
instal·lació de llocs, ni la circulació de 
vehicles. 
 
CAPÍTOL III  
DELS LLOCS DE VENDA 
 
Art 5.-Destinació dels llocs de venda. Els llocs 
només podran expedir els gèneres i productes 
corresponents a la seva autorització. D’acord 
amb aquest criteri, els referits llocs podran 
destinar-se a la venda de productes atenent els 
següents percentatges sobre el total: 
 
joguines  5%
ferreteries 5%
recanvis automòbil 5%
sabateria 10%
plàstics 10%
bijuteria 10%
productes alimentaris 15%
tèxtils 15%
varis 15%
 
Art 6.-Activitats autoritzades. L’Ajuntament 
no autoritzarà, en el mercats ambulants, la 
venda d’aquells productes, especialment els 
alimentaris, que per llur forma de presentació o 
per altres circumstàncies no compleixin les 
normes tècnico-sanitàries exigides. 
 
Art 7.-Dimensions de les parades. Les parades 
podran tenir unes dimensions de dos metres 
lineals com a mínim i de dotze metres com a 
màxim. L’amplada del lloc de venda serà de 
dos metres i mig comprenent un metre de 
taulell, mig metre de passadís de venda i un 
metre a utilitzar de magatzem. Els articles 
oferts hauran d’exposar-se a una distancia del 
sòl no inferior a 80 centímetres. 
 
Entre cada lloc de venda caldrà mantenir una 
distància de separació de mig metre sense cap 
utilització. 
 
Atès el que disposa l’art 8è. De la Llei 1/1983 
de 18 de febrer, de regulació administrativa de 
determinades estructures comercials i vendes 
especials. 
 
CAPÍTOL IV 
FUNCIONAMENT DE MERCAT 
 
Art 8.- Adjudicació del número del lloc de 
venda. Tots els marxants que assisteixin als 
diversos mercats de la via pública d’aquesta 
ciutat hauran d’obtenir la corresponent fitxa 
que expressarà el número del lloc de venda. 
Cap venedor podrà establir-se sense haver 
obtingut la indicada fitxa. 
 
Art 9.- Obtenció del número del lloc de venda. 
Les fitxes en qüestió hauran de sol·licitar-se en 
el moment d’arribada en el recinte del mercat, 
a l’assentador municipal, les quals hauran de 
penjar-se en la respectiva parada a la vista de 
l’assentador, de la Policia municipal i dels 
compradors. 

L’expedició de les fitxes, per part de l 
assentador municipal, no es realitzarà per cap 
concepte fins a les 7 del matí. A partir de les 9 
del matí els llocs fixes que no hagin estat 
coberts pels titulars corresponents, s’entendran 
lliures i a disposició dels comerciants inclosos 
en el torn d’espera. 
 
Art 10.- Devolució dels números. Un cop 
s’hagin cobert tots els llocs de venda, si proce-
deix, i aposentat definitivament el mercat, les 
fitxes seran recollides per l’assentador 
municipal o persona habilitada a tal efecte. 
 
CAPÍTOL V 
DELS COMERCIANTS 
 
Art 11.- Requisits per a l’exercici de la venda 
no sedentària. Per a l’exercici de la venda no 
sedentària en els mercats de Girona els mar-
xants hauran de complir els següents requisits: 
a) Estar donats d’alta en l’epígraf o epígrafs 
corresponents a la quota de la llicència fiscal o 
patent. 
b) Estar donats d’alta en el règim de la 
seguretat social que els correspongui. 
c) Complir tots els requisits que estableixin les 
reglamentacions especifiques a aplicar als 
productes que tinguin en venda, juntament 
amb la llicència fiscal a que es refereix 
l’apartat a). 
d) Disposar de l’autorització municipal per 
exercir la venda no sedentària en lloc precís. 
Aquesta autorització haurà d’ésser exhibida de 
manera visible i permanent en les parades de 
venda. 
e) Disposar de la corresponent tarja de trans-
port els que així ho precisin per desenvolupar 
la seva activitat. 
f) Quan es tracti de venedors estrangers, 
hauran d’acreditar, a més a més, que estan en 
possessió dels permisos de residència i de 
treball per compte propi, així com acreditar el 
compliment d’allò que estableix la normativa 
específica vigent. 
 
CAPÍTOL VI 
ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE VENDA I 
REGULACIÓ DEL TORN D’ESPERA. 
 
Art 12.-Requisits d’instal·lació. Els marxants 
només podran instal·lar-se en els mercats del 
terme municipal de Girona prèvia exhibició de 
la corresponent autorització municipal. 
 
Art 13.-Autorització de la instal·lació. 
L’Ajuntament autoritza l’ocupació de cada lloc 
de venda prèvia petició de l’interessat. Els 
venedors que ja gaudeixin de llicència 
municipal de lloc fix se’ls hi mantindrà 
respectant-ne la seva antiguitat, llevat el què 
disposa l’article següent, o en el supòsit que es 
deixi sense efecte l’autorització per alguna de 
les circumstàncies previstes en el present 
Reglament. Les vacants es proveiran d’acord 
amb el que disposa l’art 16. 
 
Art 14.- Vigència de l’autorització. L’au-
torització es concedirà pel termini d’un any i 
es prorrogarà automàticament per períodes 
iguals. En el supòsit de reestructuració del 
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mercat que hagi d’ocasionar la supressió de 
determinats llocs, es respectarà l’ordre de 
prelació fixat per l’antiguitat dels venedors en 
el mercat. 
 
Art 15.- Concessió de l’autorització. Prèvia 
petició de l’interessat i posterior comprovació 
de la documentació exigida en l’article 11 del 
present reglament, l’Ajuntament autoritzarà 
l’ocupació de cada lloc de venda indicant: 
1.-Nom del titular 
2.-Nom dels ajudants del titular en les tasques 
de venda. 
3.-Numero de lloc d’adjudicació. 
4.-Numero de metres lineals del lloc. 
5.-Activitat a desenvolupar. 
6.-Mercat en el qual s’instal·larà. 
El número de lloc adjudicat serà imme-
diatament posterior a l’últim ubicat. 
 
Art 16.-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 
un torn d’espera que es regirà fonamentalment 
pel següent paràmetre: 
-Antiguitat de les sol·licituds; computant-ne un 
punt per cada any des de la respectiva 
sol·licitud. 
 
Art 17.-Formes d’accés al lloc fix. En el 
moment de produir-se la baixa d’un venedor 
fix per qualsevol dels motius regulats en el 
present reglament, l’espai vacant resultant per 
aquest concepte es cobrirà mitjançant l’ad-
judicació de 6 metres; els sobrants es desti-
naran a ampliacions d’aquells llocs de venda 
que estiguin registrats en el torn d’espera 
d’ampliacions, que portarà l’Ajuntament. 
 
Art 18.-Traspàs dels llocs de venda. Les 
autoritzacions municipals per a l’ocupació 
d’un lloc de venda no són transferibles per cap 
títol. Únicament per mort, impossibilitat física, 
jubilació o cessament voluntari serà anul·lada 
l’autorització i lliurada nova llicència, si ho 
sol·liciten dins del termini de sis mesos 
d’haver-se produït les causes d’anul·lació en 
aquest mateix article explicitades, a favor de  
seu cònjuge o persona amb que es trobi lligat 
per anàloga relació d’afectivitat i convivència, 
en aquest cas acreditant la inscripció en el 
registre de parelles de fet del seu municipi o  
una convivència de dos anys, i  familiars de 
1er grau o 2on grau, o en defecte d’aquest a 
favor de l’auxiliar en les tasques de venda que 
estiguin en correcta situació legal i que portin 
un mínim de cinc anys treballant en el mateix 
establiment. 
 
Art 19.- Traspassos il·legals. Qualsevol supòsit 
de transferència de titularitat o explotació de 
lloc de venda amb infracció del que disposa 
l’article anterior, donarà lloc a la immediata 
anul·lació de la llicència municipal, sense 
perjudici de les altres sancions que d’acord 
amb aquest reglament l’Ajuntament pogués 
imposar a l’infractor. 
 
 
 

CAPÍTOL VII 
OBLIGACIONS A VENEDORS 
 
Art 20.- Pagament de les taxes municipals. El 
pagament de les taxes municipals a càrrec dels 
venedors ambulants amb lloc fix, es realitzarà 
en dos períodes semestrals: 
-Els rebuts corresponents al primer semestre:  
durant tot el mes d’abril. 
-Els rebuts corresponents al segon semestre: 
durant el mes d’octubre. 
 
Art 21.-Pagament fora del termini. Els rebuts 
que no hagin estat fets efectius durant les 
esmentades dates, seran cobrats per la via 
d’apressament amb el recàrrec del 20%, 
perdent els interessats els drets sobre els 
respectius llocs fixes reservats per a ells, en el 
supòsit que, prèvia notificació i en el termini 
de divuit dies, no compleixin amb l’indicada 
obligació. 
Conseqüentment, els referits llocs quedaran 
lliures per a l’adjudicació als venedors inscrits 
en el torn d’espera. 
 
Art 22.-Pagament mitjançant entitat bancària. 
Per facilitar el pagament dels esmentats rebuts, 
es podran retirar, durant els períodes 
assenyalats, en les oficines de l’entitat bancària 
més propera al mercat. 
 
Art 23.- Prohibició de publicitat acústica. 
Queda prohibida qualsevol tipus de publicitat 
acústica emesa per aparell amplificador o 
similar. S’exceptuen d’aquesta prohibició els 
venedors de discos o cintes o anàlegs, als quals 
es permet la reproducció sonora dels productes 
que tinguin a la venda, sempre i quan el volum 
no sobrepassi els 50 decibels. 
 
Art 24.-Prohibició d’utilització de tendals com 
a suport d’articles. No es podran col·locar en 
els tendals ni marquesines dels llocs de venda 
mercaderies o productes que puguin repre-
sentar algun perill per als vianants o puguin 
obstaculitzar el pas. 
 
Art 25.-Autorització d’absències: a petició del 
titular de la llicencia podrà autoritzar-se la no 
assistència al mercat durant dos mesos a l’any 
sense que això representi la pèrdua dels seus 
drets adquirits. Els interessats hauran de 
sol·licitar-ho a l’Ajuntament amb dos mesos 
d’antelació, sense que aquesta excedència els 
eximeixi de pagar el semestre complet. Només 
podran acollir-se als beneficis d’aquest article 
aquells marxants que durant els sis mesos 
anteriors a la data de sol·licitud de l’esmentada 
autorització no hagin faltat a cap mercat, llevat 
els casos degudament justificats. 
 
Art 26.-Obligació d’assistència. Llevat els 
casos rigorosament justificats, els marxants 
hauran d’assistir setmanalment al mercat cor-
responent. La manca d’assistència implicarà 
l’anul·lació de l’autorització respectiva en els 
termes de l’article 29 d’aquest reglament. 
 
Art 27.-Ocupació dels llocs de venda. Els llocs 
de venda seran ocupats personalment pel 
titular de l’autorització. Únicament per causa 

de malaltia o altra raó de força major, 
degudament justificada davant l’Ajuntament, 
podran ser ocupats per ordre jeràrquic per: 
1er. El cònjuge. 
2on. Un fill. 
3er. Persona degudament autoritzada per 
l’Ajuntament. 
Les esmentades persones vindran obligades a 
utilitzar el mateix vehicle i instal·lacions del 
titular. 
 
Art 28.-No utilització dels llocs de venda. Les 
autoritzacions caducaran i quedaran, en 
conseqüència, sense efectes, per manca d’ús 
del lloc de venda durant quatre mercats 
consecutius i no alternatius durant el període 
semestral que correspongui sense justificació. 
 
CAPÍTOL VIII 
DE LA NETEJA I HIGIENE DEL MERCAT. 
 
Art. 29.-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. 30.-Recollida de deixalles. Els marxants 
hauran de mantenir el lloc de venda i el seu 
entorn en perfectes condicions durant i en 
finalitzar el mercat, recollint totes les deixalles 
que generi la pròpia activitat en recipients 
tancats i degudament aplicats i ordenats a fi de 
facilitar els treballs de recollida. 
Art. 31.- Utilització d’atuells higiènics. Els 
titulars de llocs de fruites i verdures, sense per-
judici també d’altres llocs, hauran d’utilitzar 
els cubells col·locats per l’Ajuntament a fi de 
dipositar-hi les deixalles. Així mateix, es podrà 
exigir dels respectius clients la utilització dels 
cubells propis o dels col·locats per l’Ajun-
tament. 
 
Art. 32.- Establiments de venda d’aliments i 
begudes. Els marxants que regentin aquest 
tipus d’establiment hauran d’acomplir estric-
tament les prescripcions que es contenen en 
l’ordenança tècnico-sanitària sobre condicions 
higièniques dels establiments i parades que 
venen aliments i begudes a la via pública, 
aprovada per l’Ajuntament de Girona en sessió 
plenària del 22 de setembre de 1981 i 
publicada en el BOP de 9 d’abril de 1.983. 
 
CAPÍTOL IX 
RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Art. 33.-Infraccions. Als efectes del present 
reglament les infraccions podran considerar-se 
com a lleus, greus i molt greus. 
 
1.-SERAN CONSIDERADES INFRAC-
CIONS LLEUS: 
-La manca de tracte correcte respecte els 
clients i altres venedors. 
-L’exposició de mercaderies fora del lloc 
assignat. 
-L’incompliment de qualsevol de les 
disposicions que es contenen en el present 
Reglament, llevat que se’ls assigni la qualitat 
de greus o molt greus. 
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La reincidència en infraccions considerades 
lleus donarà lloc a que siguin considerades 
com a infraccions greus. 
 
2.-SERAN CONSIDERADES INFRAC-
CIONS GREUS: 
-La manca de respecte o consideració a 
l’assentador municipal o altres funcionaris que 
presten servei en el mercat. 
-La variació de l’emplaçament del lloc de 
venda sense autorització. 
-La circulació amb vehicles dintre del recinte 
del mercat fora de les hores establertes. 
-L’ocupació del lloc de venda per persones 
diferents de les que figurin en l’autorització 
municipal. 
-La provocació de baralles o actes violents. 
-La no exhibició de l’autorització municipal en 
un lloc ben visible durant la celebració del 
mercat. 
-La manca d’assistència al mercat en els 
termes previstos a l’article 29 del present 
Reglament. 
-La manca de netedat en els llocs de venda, 
així com en els productes exposats. 
-La manca de pagament de les taxes muni-
cipals després d’haver estat requerit expres-
sament. 
La reincidència en infraccions considerades 
greus donarà lloc a que siguin considerades 
com a infraccions molt greus. 
 
3.-SERAN CONSIDERADES INFRAC-
CIONS MOLT GREUS: 
-Els traspassos, cessions o qualsevol trans-
ferència de titularitat o explotació dels llocs de 
venda. 
-L’exercici de la venda sense autorització 
municipal. 
Art. 34.-Sancions. Les infraccions lleus seran 
sancionades amb apercebiment verbal o escrit. 
Les de caràcter greu amb multa fins a 300€, o 
retirada de la llicencia per un termini màxim 
de tres mesos. 
Les de caràcter molt greu es sancionaran 
segons la naturalesa de la infracció: 
a)En els traspassos, cessions o qualsevol 
transferència de titularitat o explotació dels 
llocs de venda, amb l’anul·lació definitiva de 
l’autorització municipal al marxant titular i 
amb la no concessió de nova autorització 
municipal, durant un termini de 10 anys, al 
titular sancionat i al nou titular o explotador. 
b)En l’exercici de venda sense autorització 
municipal, amb la no concessió d’autorització 
durant un termini de 7 anys; i la pèrdua, si fos 
el cas, del lloc que li correspongués en el torn 
d’espera. 
De les infraccions de caràcter molt greu es 
comunicarà als serveis territorials de comerç, 
als efectes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i 
decret 459/1983, de 18 d’octubre. 
El procediment a aplicar serà l’especial sancio-
nador de la llei de procediment administratiu: 
Serà també d’aplicació, pel cas concret, el 
regim sancionador de la vigent ordenança 
tècnico-sanitària d’aquest Ajuntament. 
 
 
 
 

CAPÍTOL X 
PERSONAL MUNICIPAL AL SERVEI DEL 
MERCAT 
 
Art. 35.-L’assentador municipal. L’assentador 
municipal romandrà en els mercats, coor-
dinant-los i adoptarà en cada cas les mesures 
convenients per al millor desenvolupament i 
servei del mercat. 
 
Art. 36.-Funcions de l’assentador municipal. 
Correspondrà al funcionari assentador el 
control i registre dels titulars dels llocs de 
venda ordinaris i del personal venedor. També 
correspondrà a l’assentador situar els venedors 
en els seus respectius llocs de venda, resoldre 
les incidències que puguin sorgir en la 
instal·lació i transcurs del mercat, i en tot en el 
que afecti a l’ordre sanitari i a la disciplina del 
mercat, vigilar la neteja i disposar les mesures 
necessàries per al seu bon desenvolupament. 
 
En tot cas restarà obligat a donar compte 
puntual i diàriament dels fets i incidències 
referides en el paràgraf anterior al Cap de la 
unitat de mercats, mitjançant la redacció d’un 
informe conformat per l’Associació de 
mercats. 
 
CAPÍTOL XI 
DE LA REPRESENTACIÓ DELS MAR-
XANTS. 
 
Art. 37.-Representació dels marxants no 
sedentaris. Totes les associacions de marxants 
degudament constituïdes, representaran als 
venedors i col·laboraran amb l’Ajuntament en 
tot allò que estigui relacionat amb el mercat 
per tal d’aconseguir-ne una millor organització 
i control de manera que se les escoltarà i se les 
tindrà en compte en funció de la seva 
representativitat. 
 
CAPÍTOL XII 
DEL MERCAT DE CAN GIBERT DEL PLA 
 
Article 38.- Disposicions  generals. Al mercat 
de Can Gibert del Pla, li serà d’aplicació la 
normativa general derivada del present 
reglament, essent el seu objecte el d’equilibrar 
l’oferta comercial en venda ambulant de la 
ciutat de Girona.  
 
Article 39.- Concessió d’autoritzacions. 
D’acord amb l’article 57 del decret 336/1986 
del patrimoni dels ens locals, el règim jurídic 
de l’ocupació per a venta ambulant serà d’ús 
privatiu sense comportar, el mateix, la 
transformació o modificació del domini públic. 
 
Per generar el dret a presentar proposicions, 
caldrà acreditar la condició de marxant d’acord 
amb els requisits exigits a l’article 12 del 
present reglament.  
 
El titular de l’autorització, de forma immediata 
prèvia a la formalització de la mateixa, 
constituirà a la Tresoreria general d’aquest 
Ajuntament la respectiva fiança. 
 

Les parades s’adjudicaran a través de sorteig 
per ajustar-les als percentatges establerts a 
l’article 44 del present reglament. El sorteig 
determinarà l’ordre del conjunt de les parades, 
integrant una llista amb aquelles sol·licituds 
que no hagin pogut ser ateses per manca 
d’espai per cobrir successivament les vacants 
definitives que es produeixin.  
 
Article 40.- Emplaçament i destinació de les 
parades. El mercat de Can Gibert del Pla se 
situarà al carrer Sant Sebastià; delimitant amb 
el tram comprès entre el carrer Bastiments i el 
carrer Taga amb una superfície total de 610 m. 
Les parades hauran de presentar les següents 
característiques en termes de dimensionat:  8 
metres lineals; amb una amplada de 3 metres; i 
3 metres de fons, constituint un total de 30 
parades. La distància entre les mateixes hauran 
de ser de 0,5 metres. 
 
Les parades hauran de ser homogènies en 
estructura, model i valor estètic. 
 
L’Ajuntament proveirà la parada i disposarà el 
muntatge i desmuntatge de les mateixes, 
assumint els marxants individualment el cost 
derivat d’ambdós conceptes. 
 
Per a la resta de requisits serà d’aplicació 
l’article 7 del present reglament.  
 
Art 41.- Funcionament del mercat. El mercat 
de Can Gibert  del Pla no comptarà amb la 
figura del torn rotatiu ni la prèvia obtenció de 
fitxa per a la corresponent instal·lació. Les 
parades s’instal·laran d’acord amb la 
corresponent autorització la qual tindrà una 
vigència anual.  
 
Els titulars de les parades vindran obligats a 
comunicar a l’assentador del mercat l’absència 
al mercat amb una antelació mínima d’una 
setmana. 
 
Les vacants definitives es proveiran d’acord 
amb el regulat a l’article 40 del present 
reglament.  
 
Art 42.- Celebració i horari. El mercat de Can 
Gibert del Pla tindrà lloc tots els dijous: 
-De novembre a març, ambdós inclosos: 
l’horari serà de 9 del matí a 14 hores de la 
tarda i,  
-D’abril a octubre, ambdós inclosos: l’horari 
serà de 10 hores del matí a 17 hores de la 
tarda. 
 
La instal·lació del mercat serà de 7 a 9 hores i 
de 8 a 10 hores, i l’aixecament i retirada del 
mercat tindrà lloc entre les 14 i 16 hores de la 
tarda i les 17 i 19 de la tarda, respectivament. 
 
Art 43.- Llocs de venda. Els llocs únicament 
podran expedir productes i gèneres corres-
ponents a la seva autorització. Els percentatges 
de venda sobre el total seran els que segueixen:  
 
Fruita i verdures  20%
Roba en general  30%
Pesca salada i embotits  3%
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Sabates  12% 
Joguines  5% 
Ferreteria  5% 
Diversos  25% 
 
serà d’aplicació l’article 6 del present 
reglament en tot el relatiu a la venda de 
productes alimentaris. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
El present Reglament entrarà en vigor a partir 
de la seva integra publicació en el BOP” 
 
Girona, 19 de desembre de 2008 
 
Anna Pagans Gruatmoner 
Alcaldessa 
 
 
Núm. 17663 

AJUNTAMENT DE  
JAFRE 

 
Edicte de convocatòria per a la provisió 

del càrrec de Jutge de Pau 
 

De conformitat al previst a l’article 101 de la 
Llei orgànica del Poder Judicial i l’article 5 del 
Reglament 3/1995, dels Jutges de Pau de Jafre, 
obrint-se un període de trenta dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la publicació del 
present edicte, per tal de que els interessats 
presentin sol·licitud a la Secretaria de 
l’Ajuntament. 
 
Els requisits que han de complir els candidats 
són: ésser espanyol, major d’edat i no trobar-se 
en cap de les causes d’incapacitat que estableix 
l’article 303 de la LOPJ. 
 
El Jutge de Pau tenen coneixeran en l’ordre 
civil i penal els processos que li corresponguin 
per Llei i compliran les funcions de Registre 
Civil i altres encomanades per Llei. 
 
El nomenament és per un termini de quatre 
anys. 
 
Acabat el termini de presentació de candidats, 
l’Ajuntament en Ple procedirà a l’elecció entre 
les persones que ho hagin sol·licitat. Cas de no 
presentar-se’n cap, l’Ajuntament en Ple 
procedirà a l’elecció lliurement de la persona 
que considerin indicada i que compleixi els 
requisits establerts. 
 
Jafre, 22 de desembre de 2008  
 
Joan Bonany i Rocas 
Alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núm. 119 
AJUNTAMENT DE  

LA JONQUERA 
 
Edicte sobre exposició pública del pressu-

post general per a l’exercici 2009 
 

Aprovat inicialment pel Ple Municipal en 
sessió ordinària celebrada el dia divuit de 
desembre de 2008, l´expedient del Pressupost 
General per a l´exercici 2009 de la Corporació 
i de l´Organisme Autònom de l´Escola 
Municipal de Música, les bases d´execució i la 
Plantilla de Personal, s´exposa al públic a la 
Secretaria de l´Ajuntament, durant el termini 
de 15 dies hàbils, a efectes de presentació de 
reclamacions. 
 
En el supòsit que no es presentin reclamacions, 
l´acord inicial esdevindrà definitiu sense 
necessitat d´un nou acord. 
 
La Jonquera, 29 de desembre de 2008 
 
Jordi Cabezas i Llobet 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 145 

AJUNTAMENT DE 
LLANÇÀ 

 
Edicte relatiu a l’aprovació inicial d’un 

projecte d’obres 
 

Exp.:  1.12.06-08 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Llançà, en sessió de data 3 de desembre de 
2008, va acordar aprovar inicialment el 
projecte d'obres “Tancament de porxo per a 
Aula de psicomotricitat” del CEIP Pompeu 
Fabra de Llançà. 
 
Aquest projecte se sotmet a informació 
pública, amb publicació al BOP i al tauler 
d'anuncis, per tal que en el termini de 30 dies, 
a comptar des de l’endemà de l’última 
d’aquestes publicacions, qualsevol persona el 
pugui examinar i formular les al·legacions 
pertinents. 
 
L’expedient es pot consultar a l’àrea de 
Secretaria de l’Ajuntament de Llançà: a 
l’Avinguda Europa, núm. 37, dins l’horari 
d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 
les 9.00 a les 14.00 hores. 
 
De no presentar-se reclamacions el projecte 
s’entendrà aprovat definitivament. 
 
Llançà, 10 de desembre de 2008 
 
Pere Vila i Fulcarà 
Alcalde  
 
 
 
 

Núm. 120 
AJUNTAMENT DE 

 PAU 
 
Edicte d’aprovació definitiva d’un regla-

ment municipal 
 

Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de 
Pau, en sessió ordinària celebrada en data 15 
de desembre de 2008, s’ha aprovat defini-
tivament el Reglament d’explotació del servei 
de mini-deixalleria de Pau, adherida a la xarxa 
de mini-deixalleries de l’Alt Empordà, el text 
del qual es transcriu íntegrament a continuació, 
en compliment de la legislació vigent: 
 
REGLAMENT D’EXPLOTACIÓ DEL 
SERVEI DE MINI-DEIXALLERIA DE PAU 
ADHERIDA A LA XARXA DE MINI-
DEIXALLERIES DE L’ALT EMPORDÀ 
 
1.- MEMÒRIA 
 
1.1 OBJECTE DEL PRESENT REGLA-
MENT D’EXPLOTACIÓ D’UNA MINI-
DEIXALLERIA DE LA XARXA DE MINI-
DEIXALLERIES DE L’ALT EMPORDÀ 
 
L’objecte del present reglament és la regulació 
del servei de Deixalleria Municipal de Pau. 
L'activitat resta assumida per l'ens local com a 
pròpia, determinant-se l'abast de les pres-
tacions a favor dels ciutadans de la forma 
regulada en el present reglament.  
 
Aquest servei municipal es concep com a 
centre de recepció i emmagatzematge selectiu 
de residus municipals que no són objecte de la 
recollida domiciliària, i està adherida a la 
Xarxa de mini-deixalleries comarcal. 
 
1.2 ÀMBIT TERRITORIAL DE LA 
DEIXALLERIA 
 
La deixalleria donarà servei als veïns i veïnes 
del municipi de Pau. La deixalleria es con-
siderarà com a punt de transferència lligat a la 
deixalleria Comarcal. La Deixalleria Comarcal 
està ubicada dins les instal·lacions de 
l’abocador Comarcal de Pedret i Marzà. 
 
1.3 CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL 
SERVEI DE LA DEIXALLERIA 
 
La gestió dels residus es portarà a terme 
segons el funcionament de la Xarxa de mini-
deixalleries de l’Alt Empordà que permetrà fer 
les gestions necessàries per eliminar-los 
correctament segons la legislació vigent els 
residus o bé la seva valoració i reciclatge, si és 
possible. 
 
La Deixalleria Comarcal serà el centre de 
recepció dels residus especials provinents de la 
recollida comarcal de residus especials 
municipals i altres residus de les mini-
deixalleries. 
 
 
 
 


