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Olesa de Montserrat#
EDICTE#
Aprovada definitivament per la Corporació
en Ple l’Ordenança Municipal sobre ”Publicitat a les bústies” d’Olesa de Montserrat es
publica el seu text íntegre:#
O RDENANÇA MUNICIPAL SOBRE ”PUBLICITAT
DIRECTA A LES BÚSTIES”#
Article 1r#
Aquesta Ordenança municipal té per objecte regular l’anomenada ”Publicitat directa a
les bústies” amb la finalitat de dignificar el
sector, racionalitzar l’activitat i reduir£
-ne les
molèsties que la ”bustiada” provoca als ciutadans.#
Article 2n#
Només podran exercir aquesta activitat, les
empreses de distribució de material publicitari
a les bústies legalment constituïdes per aquesta finalitat sense perjudici de l’excepció derivada de la propaganda institucional i electoral
o de les entitats sense finalitat de lucre.#
Article 3r#
La publicitat serà dipositada a l’interior de
les bústies dels ciutadans i/o en aquells espais
que els veïns o les comunitats de propietaris
hagin disposat per a la seva col·locació. Es
prohibeix expressament deixar la publicitat al
terra dels vestíbuls dels habitatges. Igualment
resta prohibit repartir publicitat en la via pública, llevat de casos especials amb prèvia autorització fonamentada.#
Article 4t#
Tot el material publicitari per repartir, sigui
de les característiques que siguin, haurà de
portar en lloc visible una identificació de l’empresa distribuïdora. L’absència de la identificació serà objecte d’una sanció que, ententent que el repartiment ha estat realitzat per
una empresa que no estigui legalment constituïda, recaurà sobre l’empresa anunciant.#
Article 5è#
En el supòsit que el material publicitari per
distribuir, per impossibilitat tècnica i/o operativa justificada no reuneixi les condicions
exigides per aquesta Ordenança, les empreses
distribuïdores del material publicitari a les bústies, ho hauran de comunicar per escrit a l’Ajuntament amb l’anticipació necessària i hauran d’adjuntar un model del material que
distribueixin.#
Article 6è#
L’incompliment d’aquesta Ordenança, en
el sentit de no dipositar correctament els prospectes detectats pels serveis d’inspecció d’aquest Ajuntament o denunciat directament
pels ciutadans, serà objecte d’una sanció.#
Article 7è#
Per garantir un bon servei i evitar molèsties
als ciutadans, el material objecte de distribució s’haurà de plegar adequadament i haurà
d’adaptar£
-se a les mides més habituals de la
boca de les bústies.#
Article 8è#
Entenent que la bústia és un bé privat, les

empreses distribuïdores de material publicitari
hauran d’abstenir£
-se de dipositar publicitat en
aquelles bústies, els propietaris de les quals
indiquin expressament la voluntat de no
rebre’n. Per tal de garantir aquest dret als ciutadans que així ho desitgin, l’Ajuntament editarà uns adhesius que es lliuraran gratuïtament
a tothom qui ho demani, on s’indicarà clarament la voluntat del propietari de la bústia
de no rebre publicitat comercial.#
Article 9è#
Les empreses de material publicitari a les
bústies, hauran de recomanar als seus clients
la quantitat de prospectes per repartir i la
periodicitat per tal de disminuir l’impacte i
garantir£
-ne l’eficiència.#
Article 10è#
Les empreses de distribució de material
publicitari a les bústies, hauran de recomanar
als seus clients que usin paper reciclat, que
evitin l’ús de paper clorat, que evitin la plastificació, els prospectes setinats i que afavoreixin l’ús de tintes ecològiques.#
Article 11è#
El material publicitari un cop usat, tindrà
la condició de residu sòlid reciclable. Les
empreses de distribució de material publicitari
a les bústies, hauran d’aconsellar als seus
clients que col·loquin en la seva publicitat missatges d’educació ambiental, i molt especialment, de la necessitat de dipositar la publicitat,
un cop usada, en els contenidors especials
per paper ubicats a la vila amb la finalitat de
garantir£
-ne el reciclatge.#
Article 12è#
Infracció#
Especialment i sense perjudici de l’especificat en els articles anteriors, no seran permesos i constituiran infracció els actes
següents:#
£
—No trobar£
-se legalment constituïda l’empresa distribuïdora.#
£
—Deixar la publicitat al terra dels vestíbulos dels immobles o en lloc diferent al disposat
pels veïns o les Comunitats de propietaris.#
£
—El repartiment de material publicitari sense identificació de l’empresa distribuïdora,
excepte en els supòsits expressament autoritzats en la present Ordenança.#
£
—No plegar correctament o dipositar
incorrectament el material publicitari a les
bústies.#
£
—Distribuir publicitat a les bústies dels propietaris que hagin fet ús del dret voluntari de
no rebre’n.#
£
—Negar£
-se o resistir£
-se a subministrar
dades o a facilitar l’informació necessària
sol·licitada per les Autoritats competents o pels
seus Agents en el compliment de les seves
funcions, i també subministrar informació o
documentació falsa, inexacta, incompleta o
que indueix a l’error, implícitament o explícitament.#
RÈGIM SANCIONADOR#
Article 13è#
Concepte d’infracció#
Constitueixen infracció administrativa d’a-

questa Ordenança, les accions i omissions que
representin vulneració dels seus preceptes tal
com apareixen tipificats en els diferents articles de desenvolupament.#
Article 14è#
Responsabilitat#
Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin a títol d’autors i coautors.#
Aquesta responsabilitat es podrà estendre
a aquelles persones que per Llei els sigui atribuït el deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres.#
De les infraccions relatives a actes subjectes
a llicència que es produeixin sense haver£
-la
obtingut prèviament o amb incompliment de
les seves condicions, en seran responsables
les persones físiques i jurídiques que siguin
titulars de la llicència i, si aquesta existís, la
persona física o jurídica sota la dependència
de la qual, actuï l’autor material de la infracció.#
Article 15è#
Classificació de les infraccions i la seva sanció#
Les infraccions administratives d’aquesta
Ordenança, es classifiquen en lleus, greus i
molt greus.#
Les sancions derivades de les infraccions
administratives, tindran la naturalesa de multa
i s’imposaran d’acord amb l’escala següent:#
Infraccions lleus: fins a 10.000 pessetes.#
Infraccions greus: de 10.001 a 20.000
pessetes.#
Infraccions molt greus: de 20.001 a 50.000
pessetes.#
La classificació de la infracció i la imposició
de la sanció, s’haurà d’adequar als fets, i s’hauran de sospesar per això els criteris següents
d’aplicació:#
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.#
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.#
c) La reincidència, per haver comès en el
termini d’un any més d’una infracció de la
mateixa naturalesa.#
d) La transcendència social.#
La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor de la reposició de la situació que hagi alterat al seu estat
originari, així com la indemnització pels danys
i perjudicis causats pels fets sancionats.#
Article 16è#
Prescripció i caducitat#
Les infraccions molt greus prescriuran al
cap de dos anys, les greus al cap d’un any
i les lleus al cap de sis mesos.#
Aquests terminis començaran a comptar a
partir del dia en què s’hagi comès la infracció.#
Les sancions imposades per faltes molt
greus prescriuran al cap de tres anys, les imposades per faltes greus al cap de dos anys, i
les imposades per faltes lleus al cap d’un any.#
Aquests terminis començaran a comptar des
del dia següent a aquell en què hagués adquirit
fermesa en via administrativa la resolució per
la qual es va imposar la sanció.#
Si transcorreguts sis mesos des de la iniciació del procediment sancionador no ha
recaigut resolució expressa i definitiva, s’ini-
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ciarà un termini de trenta dies per a la caducitat de l’expedient i l’arxiu de les actuacions.#
Aquests terminis s’interrompran en els
supòsits que el procediment s’hagi paralitzat
per alguna causa imputable als interessats o
que els fets hagin passat a la jurisdicció penal.#
Article 17è#
Mesures cautelars#
Per la incoació del procediment sancionador, l’òrgan competent pot adoptar, mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars
de caràcter provisional que siguin necessàries
per a la bona finalitat del procediment, evitant
el manteniment dels efectes de la infracció
i impulsant les mesures exigides pels interessos
generals.#
En aquest sentit podrà acordar la suspensió
de les activitats que es portin a terme sense
llicència i la retirada d’objectes, materials, utesilis i productes amb què s’hagués generat la
infracció.#
Aquestes mesures, podrà adoptar£
-les la
Policia Local un cop formulada la preceptiva
denúncia i hauran de ser mantingudes, modificades o anul·lades per l’òrgan que incoï el
procediment.#
Article 18è#
Competència i procediment#
La competència per la incoació dels procediments sancionadors objecte d’aquesta
Ordenança i per la imposició de sancions i
de les altres exigències compatibles amb les
sancions, correspon a l’Alcalde, el qual la pot
desconcentrar en els membres de la Corporació mitjançant l’adopció i publicació de la
corresponent disposició de caràcter general.#
La instrucció dels expedients ha de correspondre al Regidor o funcionari que es designi
en la resolució de la incoació.#
S’haurà d’utilitzar amb preferència el procediment abreujat i en la seva tramitació es
podrà acumular si s’escau l’exigència a l’infractor de la reposició al seu estat originari
de la situació alterada per la infracció i la
determinació de la quantia de la indemnització dels danys i perjudicis causats.#
La indemnització de danys i perjudicis causats es determinarà si no s’acumulés, en un
procediment complementari, amb audiència
del responsable.#
Les resolucions administratives donaran
lloc, segons els supòsits a l’execució subsidiària i al procediment de constrenyiment
sobre el patrimoni o la via judicial corresponent.#
Article 19è#
Normativa complementària#
Per al no previst en aquest capítol sobre
règim sancionador, serà d’aplicació el Decret
278/1993, de 9 de novembre (Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya número 1827
de 29 de novembre) i supletòriament el Reial
Decret 1398/1993 de 4 d’agost (Boletín Oficial
del Estado número 189 de 9 d’agost).#
Olesa de Montserrat, 30 de juny de 1999.#
L’Alcalde (signatura il·legible).#
0299029974
A

Palau de Plegamans#
EDICTE#
Adjudicat el contracte per la realització de
les obres de la Deixalleria Municipal a l’empresa Segarra Gruco, S.A., per acord de la
Comissió de Govern de data 15 de gener de
1998.#
Ateses les vicissituds que s’han produït en
la realització de l’obra referida donat l’incompliment del contractista adjudicatari de la realització de les obres de la Deixalleria Municipal, havent£
-se instat ja a aquesta a l’esmena
de les deficiències observades, requeriment
que ha estat desatès, pel que ens trobem
davant l’incompliment d’obligacions contractuals essencials.#
Atès que correspón a l’òrgan de contractació la prerrogativa de resoldre el contractes
per les causes legalment establertes.#
Atès que durant el període d’audiència
practicada a l’adjudicatari de les obres, conforme a l’article 59 de la Llei de Procediment
Administratiu, a la Caixa de Tarragona, com
a endossatària de les obres i a l’entitat asseguradora, Companyia de Seguros i Reaseguros
de Crédito y Caución, s’ha formulat al·legacions per part d’aquestes dues últimes entitats.#
Atès l’informe emès per l’Arquitecte assessor municipal en data 5 de juliol de 1999.#
La Comissió de Govern a la sessió celebrada
el dia 15 de juliol de 1999, per unanimitat
acordà:#
£
—Resoldre el contracte de les obres de realització de les obres de la Deixalleria Municipal adjudicat el dia 15 de gener de 1998
a l’empresa Segarra Gruco, S.A., representada
pel senyor José María Rodríguez Martínez,
fixant la liquidació de les obres executades
en un total de 15.778.097 pessetes (que comprèn, al marge de l’adjudicat, una certificació
per complements d’amidaments d’1.164.661
pessetes així com una factura per obres complementàries d’1.309.278 pessetes) deixant£
-se
sense efecte part de la certificació cinquena
i en concret, la quantitat de pessetes 1.555.444
pessetes, pel que el total de la certificació cinquena, resta fixat en 3.887.921 pessetes dels
5.443.365 certificats al seu moment pel contractista, amb incautació de la fiança provisional per import de 599.934 pessetes.#
£
—Comunicar aquest acord al contractista
conforme a l’article 59 de la Llei de Procediment Administratiu, a la Caixa de Tarragona,
com a endossatària de les obres i a l’entitat
asseguradora Crédito y Caución S.A.#
£
—Exposar als Jutjats de Primera Instància
Número 43 £
- Executiu 0809/98£
-1a, de Primera
Instància Número 32 £
- Executiu 824/1998 i
701/98C, tots tres de Barcelona, que han
decretat embargaments, la situació referida als
antecedents d’aquest acord per al seu coneixement i actuacions oportunes a l’efecte.#
Palau de Plegamans, 30 de juliol de 1999.#
L’Alcaldessa, Teresa Padrós i Casañas.#
0299030020
A

Sabadell#
EDICTE#
Atès que mitjançant Decret de data 26 de
juliol de 1999, s’ha aprovat el Padró corresponent a la Taxa de conservació i manteniment del Cementiri Municipal de l’exercici de
1999, d’acord amb les Ordenances fiscals,
s’exposa al públic durant el termini de trenta
dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, en el Negociat de Cementiri,
situat a la plaça de Sant Roc, 11, a l’efecte
de reclamacions.#
Es fa públic també que els rebuts corresponents a l’esmentat padró es podran fer efectius en període voluntari des del dia 16 de
setembre fins el dia 22 de novembre inclusius,
al carrer Indústria, número 11; després d’aquest termini es procedirà al cobrament per
via de constrenyiment amb el recàrrec d’un
20 %.#
Els rebuts també es podran fer efectius per
mitjà d’Entitats bancàries o Caixes d’estalvi de
Sabadell.#
Al mateix temps, es comunica als subjectes
passius que contra aquestes liquidacions es
pot formular recurs de reposició, en el termini
d’un mes, davant el mateix òrgan que ha dictat
la liquidació, a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, i recurs contenciós£
-administratiu en el termini de dos mesos, a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la resolució
del recurs de reposició davant els Jutjats del
Contenciós Administratiu de Barcelona.#
No obstant i això, es pot utilitzar qualsevol
altre recurs si hom ho creu convenient, tenint
en compte que la interposició de recurs no
paralitzarà l’acció administrativa per al cobrament d’aquests dèbits.#
Sabadell, 26 de juliol de 1999.#
L’Alcalde (signatura il·legible).#
0299029968
A

Sant Adrià de Besòs#
EDICTO#
Formuladas y rendidas la Cuenta General
del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
de 1997, se expone al público, con los documentos que las justifican, por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán examinarla en la intervención
municipal y presentar reclamaciones, reparos
u observaciones que consideren convenientes,
de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes.#
Sant Adrià de Besòs, 29 de julio de 1999.#
El Alcalde (firma ilegible).#
0299029963
A

