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pal.
* La manca dels elements de seguretat

necessaris per a la prestació de cada servei.
* La modificació substancial d�un servei

sense causa justificada i sense notificació
prèvia.

* L�estat general del vehicle valorat en les
inspeccions tècniques com a defectuós.

* La utilització del vehicle sense els dispo-
sitius de seguretat previstos en la seva homo-
logació.

* La utilització d�un material diferent a l�e-
xigit per a cada tasca.

* Si escau, el fet de no transportar les dei-
xalles fins als centres de tractament assenya-
lats, llevat d�autorització municipal.

* La reiteració de tres faltes lleus en un
mateix mes.

Són infraccions molt greus:
* La paralització o no-prestació de la tota-

litat del servei, llevat del cas que aquesta
infracció sigui deguda a força major no
imputable a l�empresa (s�entendrà paralitza-
ció o no-prestació dels treballs per un temps
superior a un dia).

* L�incompliment de la normativa vigent
relacionada amb la gestió i el tractament de
residus.

* L�ocupació dels equips afectes al servei
en tasques diferents de les pròpies de la con-
cessió, acceptant qualsevol mena de contra-
prestació o remuneració.

* La desobediència reiterada de les ordres
escrites de l�Ajuntament, relatives a la presta-
ció del servei.

* L�incompliment de les prescripcions
sanitàries o laborals.

* El fet de falsejar el pes de les escombra-
ries gestionades.

* No utilitzar els elements oferts o adscrits
al servei.

* La reiteració d�infraccions greus.
Sancions.

Les infraccions lleus se sancionaran amb
multa de 6,01 EUR a 300,51 EUR.

Les infraccions greus se sancionaran amb
multa de 60,10 EUR a 3.005,06 EUR. En cas
de pertorbació del servei que posi en perill la
gestió adequada o lesioni els interessos dels
usuaris, es podrà intervenir el servei.

Les infraccions molt greus se sancionaran
amb multa de 120,20 EUR a 6.010,12 EUR,
o, a criteri municipal, la resolució del con-
tracte sense dret a cap indemnització.

La quantia de les sancions es revisaran
segons l�anomenat IPCUM, o en el seu cas,
l�IPC de l�any anterior, i s�aplicarà la revisió
el mes de gener de cada any, a partir de la
data de formalització del contracte.

La imposició de sancions requerirà la
incoació de l�oportú expedient, que s�incoarà
d�ofici o per denúncies dels usuaris.

En la tramitació de l�expedient, es donarà
audiència al contractista perquè pugui formu-
lar al·legacions, i l�òrgan de contractació
resoldrà.

La resolució de l�expedient serà competèn-
cia de l�Alcalde quan es tracti de sancionar
infraccions lleus i del Ple Municipal per la
imposició de sancions per infraccions greus o
molt greus.
Clàusula 34

Jurisdicció
L�ordre jurisdiccional contenciós-adminis-

tratiu de la província de Barcelona serà el
competent per resoldre les controvèrsies que
sorgeixin entre les parts sobre la interpreta-
ció, el compliment, efectes i extinció del
contracte.

Papiol, octubre de 2007.
Tercer. - Iniciar el procediment de licitació

i adjudicació del contracte mitjançant la
publicació en extracte del present acord al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona
i tauló d�anuncis de la Corporació, per tal

que durant un termini de vint dies es puguin
presentar les proposicions que es creguin
adients.

El Papiol, 10 de desembre de 2007.
L�Alcalde, Albert Vilà i Badia.

022007033023
A

Perafita

ANUNCI

El Ple de l�Ajuntament de Perafita, en la
sessió del dia 30 de novembre de 2007, entre
altres, ha adoptat l�acord següent:

�Primer. - Aprovar inicialment El Regla-
ment del Servei Públic de Subministrament
d�aigua i Condicions Generals del Contracte
al Municipi de Perafita.

Segon. - Sotmetre l�expedient als tràmits
d�informació pública mitjançant una publica-
ció en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en
el tauler municipal d�anuncis, per un període
de quinze dies, als efectes de presentació de
reclamacions i/o suggeriments.

Tercer. - En cas de no haver-hi cap recla-
mació l�acord inicial esdevindrà definitiu
sense necessitat d�adoptar cap altre acord de
manera expressa.

L�expedient podrà consultar-se a la Secre-
taria de l�Ajuntament durant el termini de
quinze dies, a comptar des del següent a la
data en què es produeixi la publicació al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Perafita, 3 de desembre de 2007.
L�Alcalde, Ramon Casals Costa.

022007032857
A

Sant Adrià de Besòs

ANUNCI

Es fa saber que el Ple de l�Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs, en sessió ordinària de
data 22 de novembre de 2007, va prendre
l�acord que, en la seva part dispositiva, diu:

1. Aprovar inicialment la modificació par-
cial de l�Ordenança municipal de neteja vià-
ria i recollida de residus municipals, sotme-
tre-la a informació pública per a la formula-
ció de reclamacions i al·legacions, mit-
jançant un anunci que es publicarà al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en un dels
diaris de major difusió de la província i en el
tauler d�anuncis de la corporació per termini
de trenta dies a comptar des de la darrera
publicació.

En la publicació d�aquesta anunci al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA es transcriurà el

text articulat complert de l�esmentada Orde-
nança.

2. Establir que en cas de no produir-se
al·legacions l�Ordenança es considerarà
aprovada definitivament un cop transcorregut
l�esmentat termini.

Modificació del títol VII de l�Ordenança
municipal de neteja viària i de recollida del
residus municipals.

TÍTOL VII

DE LA RECOLLIDA, TRANSPORT I
ABOCAMENT DE TERRES I RUNES

CAPÍTOL I

CONDICIONS GENERALS I ÀMBIT D�APLICACIÓ

Article 111è

Objecte
1. El present Títol té per objecte regular la

gestió controlada de terres, enderrocs, runes i
residus de la construcció i excavació, que es
destinen al seu abandonament, i establir una
regulació addicional a la d�atorgament de les
llicències municipals d�obres.

2. A més, regular l�operació de la
instal·lació a la via pública de contenidors
per a obres destinats a la recollida dels mate-
rials residuals.
Article 112è

Definicions
1. A l�objecte d�aquesta Ordenança les

terres i runes es classifiquen en:
a) D�enderrocs: materials i substàncies que

s�obtenen de l�operació d�enderrocament d�e-
dificis, instal·lacions i obra de fàbrica en
general.

b) De la construcció: materials i substàn-
cies de rebuig que s�originen en l�activitat de
la construcció.




