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a) Els serveis municipals han de comprovar 
l’efectivitat de les mesures d’aïllament repro-
duint en l’equip que s’ha d’inspeccionar un so 
amb el comandament de potenciòmetre del 
volum al nivell màxim. Al soroll musical s’ha 
d’afegir el produït per altres elements del local 
com ara extractors, cambres frigorífiques, 
grups de pressió, etc.  
b) Els locals amb nivell sonor musical interior 
igual o superior a 75 dBA han de fer la seva 
activitat amb les portes i les finestres tancades. 
Amb aquesta finalitat, s’exigirà la instal·lació 
de doble porta i aire condicionat.  
Article 42  
42.1. A més de complir les condicions que 
estableix la llicència d’obertura, els locals 
d’esbargiment públic o recreatiu, com ara bars, 
restaurants, discoteques, sales de ball, cinemes, 
teatres i similars, han de respectar l’horari de 
tancament establert legalment.  
42.2. A més els titulars dels establiments són 
els responsables de vetllar, amb els mitjans que 
calgui, perquè els usuaris, quan entrin o surtin 
del local, no produeixin molèsties al veïnat. En 
el cas que les seves recomanacions no siguin 
ateses, han d’avisar immediatament la policia 
municipal als efectes adients.  
42.3. En tots aquells casos en què s’hagi com-
provat l’existència reiterada de molèsties al 
veïnat, l’ajuntament pot imposar al titular de 
l’activitat l’obligació de disposar, com a mí-
nim, d’una persona encarregada de la vigilàn-
cia a l’exterior de l’establiment.  
2. En locals a l’aire lliure  
Article 43  
En les autoritzacions que amb caràcter discre-
cional s’atorguen per a l’actuació d’orquestres 
i altres espectacles musicals en terrasses o a 
l’aire lliure, hi han de figurar, com a mínim, 
els condicionaments següents:  
a) Caràcter estacional o de temporada.  
b) Limitació d’horari.  
Si l’activitat es realitza sense la corresponent 
autorització municipal o incomplint les condi-
cions que aquesta estableix, el personal acre-
ditat de l’ajuntament pot procedir a paralitzar 
immediatament l’acte o festa, sens perjudici de 
la corresponent sanció.  
3. Esporàdiques  
Article 44  
Les manifestacions populars a la via pública o 
en espais oberts de caràcter comunal o veïnal 
derivades de la tradició, com ara revetlles, 
festes, fires, etc, els actes cívics, culturals o 
recreatius excepcionals i totes les altres que 
tinguin un caràcter semblant, han de disposar 
d’autorització municipal expressa, la qual 
imposa les condicions per a la possible 
incidència per sorolls a la via pública segons la 
zona on tinguin lloc.  
 
Davant l’incompliment del que estableix l’a-
partat anterior, el personal acreditat de l’a-jun-
tament pot procedir a paralitzar imme-diata-
ment l’acte, sens perjudici de la sanció corres-
ponent.  
 
 
 
 

Secció VII Manifestacions de vianants  
Article 45  
En les vies públiques i altres zones de con-
currència pública, no es poden realitzar activi-
tats com ara fer cants, crits, fer funcionar 
aparells de ràdio, televisors, instruments, 
tocadiscs, missatges publicitaris, altaveus, etc., 
que superin els valors guia d’immissió que 
estableix l’article 9.  
 
Secció VIII Sistemes d’avís acústics  
Article 46  
46.1. Es prohibeix fer sonar sense causa 
justificada qualsevol sistema d’avís com ara 
alarmes, sirenes, etc.  
46.2. Tot i això, s’autoritzen proves i assaigs 
d’aparells, que són:  
a) Inicials: les que s’han de realitzar imme-
diatament després de la seva instal·lació. Es 
poden efectuar entre les 9 i 20 hores.  
b) Rutinàries: són les de comprovació periò-
dica dels sistemes d’avís. Només es poden 
realitzar com a màxim un cop al mes i en un 
interval de 3 minuts, dintre l’horari de 9 a les 
20 hores. La policia municipal ha de conèixer 
prèviament el pla de comprovacions, amb 
expressió del dia i l’hora en què es farà.  
Article 47  
Control del sistema d’avís  
47.1. Els propietaris de sistemes d’avís 
acústics han de posar en coneixement de la 
policia local el seu domicili i telèfon perquè, 
un cop avisats del seu funcionament anòmal, 
procedeixin d’immediat a la seva interrupció.  
47.2. El desconeixement del titular o la 
persona responsable per part de la policia 
municipal serà entès com a autorització tàcita a 
favor d’aquesta, per a l’ús dels mitjans 
necessaris per interrompre el sistema d’avís.  
L’anterior mesura s’entén sens perjudici de la 
imposició de la corresponent sanció quan les 
molèsties derivin d’actes imputables a 
l’actuació del propietari o industrial subminis-
trador, com a conseqüència d’una instal·lació 
deficient de l’aparell o una falta de les 
operacions necessàries per mantenir-lo en bon 
estat de conservació.  
47.3. A la sol·licitud de la llicència d’obertura 
d’un establiment, tant si l’activitat és innòcua 
com classificada, cal especificar a la docu-
mentació que s’ha d’aportar si el local disposa 
de sistemes d’avís acústics.  
 
Disposició addicional  
1. En tot allò no contempla en la present orde-
nança s’aplicarà la llei 16/2002, de 28 de juny, 
de protecció contra la contaminació acústica.  
2. L’Ajuntament de l’Escala confeccionarà, 
abans del 30 de juny de 2005, el mapa de 
capacitat acústica d’acord amb l’article 9 de 
l’esmentada llei.  
3. Pel que fa al sistemes de mesurament i 
fórmules a aplicar s’estarà al que es determina 
en els annexos de l’esmentada llei 16/2002, de 
28 de juny, de protecció contra la conta-
minació acústica.  
Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop 
publicat el text íntegre al Butlletí Oficial de la 
Província i hagi transcorregut el termini de 15 

dies hàbils previstos a l’article 65.2 de la Llei 
7/1985.  
 
L’Escala, 30 de maig de 2008 
 
Estanislau Puig i Artigas 
Alcalde 
 
 
Núm. 8387 

AJUNTAMENT  
D’ESPOLLA 

 
Anunci sobre contractació de personal 
 

Per tal de donar conformitat al que disposen 
l’article 291.3 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 i 
l’article 22 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, es fa 
públic que en virtut de resolució de l’Alcaldia 
de data deu de juny de dos mil vuit, s’ha resolt 
contractar, per raons de màxima urgència, als 
senyors Josep Mª Tegido Mallart amb DNI 
35.032703T, Xavier Llach Mallart amb DNI  
40.354496R, Xavier Calzas Estela amb DNI 
40.434.114, Jordi Juanola Pairet amb DNI 
40.435016G, Joana Geli Alaminos amb DNI 
41.554210H i Jaume Vergés Pineda 
40.417484K, per a dur a terme les tasques de 
vigilància de prevenció d’incendis forestals al 
Paratge Natural de l’Albera, mitjançant un 
contracte laboral temporal per servei dete-
rminat per una durada de tres mesos. 
 
Espolla, 10 de juny de 2008 
 
Jaume Coderch i Casanovas 
Alcalde 
 
 
Núm. 8388 

AJUNTAMENT DE  
FIGUERES 

 
Anunci sobre aprovació definitiva d’una 

ordenança 
 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 7 
de febrer de 2008, va aprovar inicialment 
l’Ordenança reguladora de la venda ambulant a 
la via pública de Figueres. Durant el termini 
d’informació pública de l’expedient no s’han 
presentat reclamacions ni suggeriments. En 
conseqüència, l’ordenança, el text de la qual es 
transcriu a continuació, entrarà en vigor als 15 
dies hàbils comptats a partir del dia següent 
hàbil al de la publicació d’aquest anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona 
 
“Ordenança reguladora de la venda ambulant a 
la via pública de Figueres. 
 
Article 1  
La present Ordenança té per objecte la 
regulació administrativa de la venda ambulant 
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i el comerç no sedentari de forma no habitual 
al terme municipal de Figueres. 
 
Article 2  
S’entén per venda ambulant i/o comerç no 
sedentari a la via pública, l’activitat realitzada 
per comerciants ja siguin productors, revene-
dors, artesans o artistes, fora d’un establiment 
comercial permanent, de manera habitual, oca-
sional, periódia o continuada, en instal·lacions 
comercials desmuntables o transportables. 
 
Article 3 
Queda exclòs d’aquesta ordenança tot el que 
afecti als mercats setmanals, que ja queden 
regulats pel Reglament de Règim Interior dels 
Mercats a la via pública i les Fires i Festes 
commemoratives,tradicionals, populars i 
artesanals de celebració periódica regular i que 
es venen celebrant a la ciutat de Figueres. 
 
Article 4 
Queda prohibida la venda ambulant de 
qualsevol mena de productes a la via o/espai 
públic. L’Ajuntament però, podrà autoritzar 
puntualment, en número i mida i en deter-
minades èpoques de l’any, la instal·lació de 
llocs de venda en els indrets i amb els pro-
ductes que tot seguit s’especifiquen: 
 
1. Rambla 
 
Brocanters, antigalles, col·leccionisme, pro-
ductes i articles artesanals, obres artístiques i 
d’art. 
2. Plaça de l’Ajuntament i Plaça Catalunya 
Productes i articles artesanals 
Obres artístiques i d’art. 
3. Plaça Gala i Salvador Dalí 
Artístes – pintors 
Venda de productes de temporada: 
1. Rambla Castanyes 
2. Plaça de la Palmera Castanyes i Palmes i 
Palmons 
3. Plaça del Gra Torrons 
4. Carrers compresos entre la Rambla, Mon-
turil, Ample, Muralla, Indústria, Canigó i 
Pujada del Castell. 
Artistes i músics de carrer  
 
Article 5. 
Excepcionalment també pordran autoritzar-se 
promocions comercials i de les seves marques 
a la via pública, però aquestes queden 
limitades a comerços i establiments amb seu a 
la ciutat de Figueres i que tinguin relació amb 
promocions d’interès comercial local.” 
 
La qual cosa es fa pública segons allò disposat 
a la normativa vigent. 
 
Figueres, 3 de juny de 2008 
 
Santiago Vila Vicente 
Alcalde 
 
 
 
 

Núm. 8432 
AJUNTAMENT DE 

 FIGUERES 
 
Anunci sobre aprovació inicial de la 

modificació d’un reglament 
 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 8 
de maig de 2008, va acordar aprovar 
inicialment la modificació del Reglament de 
règim interior dels mercats a la via pública de 
Figueres. 
 
L’expedient resta exposat a informació pública 
a l’Oficina de Promoció (Plaça del Sol s/n) per 
un termini de trenta dies hàbils comptats a 
partir del dia següent hàbil al de l’aparició 
d’aquest anunci a l’ùltim Butlletí Oficial en el 
qual surti publicat als efectes de la presentació 
de reclamacions i suggeriments. 
 
Els butlletins oficials en els quals es publicarà 
aquest anunci són el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona. 
 
Figueres, 5 de juny de 2008 
 
Santiago Vila i Vicente 
Alcalde 
 
 
Núm. 8389 

AJUNTAMENT DE 
 LLORET DE MAR 

 
Anunci sobre aprovació del plec de 

clàusules que ha de regir la contractació d’un 
subministrament 

 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 
09/05/2008, ha aprovat el plec de condicions 
econòmico-administratives i jurídiques i el 
plec de condicions tècniques per a la con-
tractació, mitjançant procediment obert, del 
subministrament mitjançant lloguer consistent 
en l’adquisició d’un sistema de teleco-
municacions de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar. Per tant, de conformitat amb el que 
estableix l’art. 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, i l’art. 86.2 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, s’exposa al públic per un 
termini de vint dies hàbils, a comptar de 
l’endemà de la última de les publicacions 
d’aquest anunci en el Perfil del Contractant del 
web municipal i en el BOP, perquè es puguin 
presentar reclamacions. 
 
1. Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Ajuntament de Lloret de Mar 
b) Òrgan de Contractació: Junta de Govern 
Local de data 09/05/2008 
c) Dependència que tramita l’expedient: Ser-
veis Jurídics-Unitat Jurídica 
d) Número d’expedient:  01/08 

2. Objecte del Contracte: 
a) Descripció de l’objecte: El subministrament 
mitjançant lloguer consistent en l’adquisició 
d’un sistema de telecomunicacions de l’Ajun-
tament de Lloret de Mar. 
b) Durada: la durada del rènting serà de quatre 
anys a comptar des de la data de signatura del 
contracte. 
 
3. Tramitació i procediment d’adjudicació: 
a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: Obert 
 
4. Pressupost base de la licitació: 
El preu que ha de servir de base per a 
l'esmentat procediment és el de La quota 
mensual de rènting no podrà ser superior a 
3.850 €/mes (IVA a part). El número de quotes 
serà de 48 (4 anys) i les ofertes s’hauran de 
presentar a la baixa. 
 
5. Obtenció de documentació i informació: 
a) Entitat: Ajuntament de Lloret de Mar 
b) Domicili: Plaça de la Vila 1 
c) Localitat i codi postal: Lloret de Mar - 
17310 
d) Telèfon: 972.361.784 / 972.361.917, de 10 a 
14 hores 
e) Fax: 972 370 396 
f) Per accedir al plec de condicions i termini de 
presentació es pot consultar al “Perfil del 
Contractant” a la pàgina web de l’Ajuntament: 
www.lloret.cat. 
g) Data límit per a l’obtenció de documents i 
informació: Durant tot el termini de presen-
tació de proposicions. 
 
6. Presentació de les ofertes: 
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals 
comptats a partir de la última publicació de 
l’anunci de convocatòria en el Perfil del 
Contractant i en el BOP. 
b) Documentació a presentar: L’establerta a la 
clàusula 7 del Plec de condicions econòmico-
administratives i jurídiques. 
c) Lloc de presentació: Oficina d’Informació i 
Atenció al Ciutadà, situada als baixos de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar 
d) Termini durant el qual el licitador estarà 
obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos. 
 
7. Obertura de les ofertes: 
L'obertura tindrà lloc a les 11 hores de 
l’endemà de la finalització del termini de 
presentació de proposicions o, si aquest és 
festiu, el primer dia hàbil següent a la Sala 
d’Actes Municipal, sempre i quan hagi 
finalitzat el termini d’informació pública del 
plec de condicions. 
 
8. Despeses dels anuncis: 
Les despeses de publicació dels anuncis seran 
a càrrec de l’adjudicatari. 
 
9.Preguntes 
Els proveïdors podran realitzar les preguntes 
que considerin necessàries per a poder elaborar 
millor les seves propostes: 
 


