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d. Presentar peticions, suggeriments, denúncies i reclamacions
encaminades a millorar el servei de forma general o particular.
2. La relació jurídica entre el contractista del servei i els usuaris
està regulada per la normativa de protecció dels consumidors i els
usuaris, per aquest reglament, i pels acords vàlidament adoptats
entre el concessionari i els usuaris.
CAPÍTOL 5
Infraccions i sancions
Article 14. Tipificació d’infraccions
1. Són infraccions molt greus els actes que tinguin per objecte o
resultat:
a) L’impediment de l’ús del servei a les altres persones usuàries.
b) L’impediment o l’obstrucció molt greu al normal
funcionament del servei.
c) Els actes de deteriorament greu i rellevant dels equips,
infraestructures, instal·lacions o elements del servei públic o dels
béns que hi són adscrits.
d) L’impediment de l’ús de l’espai públic on es desenvolupa el
servei per una altra o altres persones amb dret a utilitzar-lo.
e) La reiteració en dos cops o més durant la temporada d’una
conducta greu.
2. Són infraccions greus els actes següents, quan se’n derivi una
pertorbació de greu intensitat al normal funcionament del servei:
a) L’obstrucció greu al normal funcionament del servei o a l’ús
de l’espai públic on es desenvolupa el servei per una altra o altres
persones amb dret a utilitzar-lo.
b) No comportar-se segons els criteris usuals de civisme i bon
comportament en relació amb els altres usuaris, al concessionari,
o al personal adscrit al servei públic, com ara els socorristes.
c) Els actes de deteriorament dels equips, infraestructures,
instal·lacions o elements del servei públic o dels béns que hi són
adscrits.
d) No acatar les indicacions rebudes del concessionari o del
personal de socorrisme.
e) L’incompliment de les obligacions previstes a l’article 4 o la
realització de les conductes previstes a l’article 5, excepte quan
estan tipificades com a molt greus.
3. Els actes tipificats a l’apartat anterior, quan provoquen una
pertorbació de lleu intensitat al normal funcionament del servei,
es consideren infraccions lleus.
4. Per a la qualificació de la pertorbació com a greu o molt greu
cal un informe del concessionari, excepte quan la pertorbació es
refereixi als béns municipals, en què l’emissió de l’informe
correspon al secretari de l’Ajuntament.
5. La tipificació de les infraccions que pugui cometre el
contractista s’ha de fer al plec, i el règim sancionador és el de
l’article 253 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
Article 15. Sancions
1. Excepte que una disposició legal ho disposi altrament, a les
infraccions anteriors se’ls poden aplicar les següents sancions:
a) Infraccions lleus: de 10 a 750 euros.
b) Infraccions greus: de 751 a 1.500 euros.
c) Infraccions molt greus: de 1.501 a 3.000 euros.
2. En cas d’infraccions greus o molt greus, l’usuari pot ser donat
de baixa del servei i se li prohibir l’entrada a l’àmbit físic de la
concessió fins a 5 temporades.
3. Les sancions econòmiques, la baixa del servei i la prohibició
de nova inscripció són totalment compatibles entre si.
Article 16. Mesures provisionals
En cas d’incoació d’un expedient sancionador per la possible
comissió d’una infracció greu o molt greu, es pot suspendre
motivadament la possibilitat d’entrada a l’àmbit físic de la
concessió.

Disposició final
Aquest reglament entra en vigor el dia 15 de juny de 2009.

−♦−
AJUNTAMENT DE TORREBESSES
EDICTE

6763

Sobre l’aprovació definitiva del reglament del servei
d’activitats de lleure i esbarjo
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 3 d’abril de 2009,
va aprovar inicialment el reglament regulador del servei
d’activitats de lleure i esbarjo per a menors de 18 anys.
El projecte, juntament amb l’acord de Ple, es va sotmetre a
informació pública mitjançant edictes publicats al diari Segre de
8 d’abril, DOGC del 17 i BOP del 21, amb simultània audiència
a les organitzacions de consumidors i usuaris més representatives
i exposició al tauler d’anuncis de la corporació.
Atès que no s’han presentat al·legacions ni reclamacions, el text
del reglament ha quedat definitivament aprovat.
Contra l’aprovació definitiva d’aquest reglament, que exhaureix
la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos, comptats des del dia següent
al de la publicació d’aquest edicte al BOP.
Torrebesses, 1 de juny de 2009
L’alcalde, Mario Urrea Marsal
ANNEX
Reglament del servei d’activitats de lleure i esbarjo per a
menors de 18 anys
Article 1. Objecte
És l’objecte d’aquest reglament la regulació de la prestació del
servei públic municipal d’activitats de lleure i esbarjo per a
menors de 18 anys, actualment regulades en el Decret 137/2003,
de 10 de juny.
Article 2. Competència per a l’exercici de l’activitat
Les activitats de lleure i esbarjo per a menors de 18 anys són
assumides per l’Ajuntament com a pròpies, en virtut de les
competències que atorga l’article 66.3 n) text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Article 3. Règim de prestació del servei
El servei es presta mitjançant gestió directa, a través de la
mateixa organització ordinària de l’ens local.
Article 4. Prestacions del servei
1. Les prestacions que es donen mitjançant el servei són les
activitats de lleure i esbarjo per a nens i nenes de Torrebesses
menors de 18 anys, com ara el casal de vacances i el curset de
natació.
2. Totes les activitats que s’organitzin han de concretar la franja
d’edat admesa.
Article 5. Accés al servei municipal
1. Per tal d’accedir a les prestacions indicades a l’article anterior
cal presentar, dins del termini habilitat, una sol·licitud
d’inscripció, en un model normalitzat, en la qual cal indicar les
dades de la persona que s’inscriu, la seua informació sanitària i
les persones autoritzades per a recollir-la quan no ho faci la
persona que en té la guarda, abonar la taxa corresponent i
adjuntar una còpia de la targeta sanitària del menor.
2. Les places s’han d’adjudicar segons el barem que estableixin
les bases. Si no s’aproven, tenen preferència absoluta els menors
empadronats a Torrebesses i, dins d’aquest grup, la prelació
s’estableix per ordre de presentació de sol·licituds.
3. Si finalitzat el termini d’inscripció, no s’ha efectuat el
pagament o manca la documentació necessària, es pot oferir la
plaça a la següent persona de la llista d’espera.
4. El termini d’inscripció, així com les bases que es poden
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aprovar, s’han de publicar al tauler d’anuncis de la Corporació i
a la pàgina web de l’Ajuntament, cosa que cal anunciar
mitjançant un pregó.
5. La inscripció comporta, sense necessitat de declaració
expressa, el coneixement i submissió al que estableix aquest
Reglament, el qual ha d’estar a disposició dels usuaris. El
contingut dels articles 8 i 12 s’han d’incloure al formulari
d’inscripció.
Article 6. Obligacions de l’Ajuntament
Són obligacions de l’Ajuntament:
a) Prestar el servei amb la continuïtat convinguda i dins dels
horaris que s’hagin fixat.
b) Vetllar pel correcte ús de les instal·lacions per part de tots els
usuaris.
c) Complir en tot moment la normativa de protecció contra la
contaminació acústica.
d) Complir i fer complir la normativa que regula les activitats en
el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys,
especialment pel que fa a la notificació de l’activitat i de les seues
modificacions.
e) Facilitar la comprovació i el seguiment de l’activitat al
personal encarregat d’aquesta funció, degudament acreditat.
f) Garantir l’execució del programa de l’activitat.
g) Vetllar perquè les activitats es desenvolupin amb les
necessàries condicions de seguretat, sanitàries i d’higiene.
h) Fer complir les normes vigents de prevenció en matèria de
begudes alcohòliques i tabac, i qualsevol altra substància que
pugui generar dependència.
i) Vetllar perquè les activitats incloses dins el programa,
l’organització i la realització de les quals s’encarregui
eventualment a una empresa o entitat especialitzada, compleixin
amb el que determini la corresponent normativa.
j) Posseir durant la realització de l’activitat, la documentació que
sigui preceptiva.
Article 7. Concepte d’usuari
Són usuaris del servei tant els majors d’edat que tenen sota la
seua potestat o tutela els menors, com aquests mateixos.
Article 8. Obligacions de les persones usuàries
1. Totes les persones usuàries tenen les següents obligacions:
a) Respectar el contingut d’aquest Reglament, acatar-lo i
coadjuvar a l’acatament per part de les altres persones usuàries
així com de tercers.
b) Actuar d’acord amb els criteris usuals de civisme i bon
comportament, en relació amb els altres usuaris, el personal
adscrit a les activitats o els béns de l’activitat o del lloc on es
desenvolupa.
c) Respectar i acatar les indicacions rebudes del personal adscrit
a les activitats de lleure i esbarjo per a nens i nenes de
Torrebesses, en especial amb relació al seu funcionament i al
comportament vers la resta d’usuaris i els professionals que
atenen el servei.
d) Abonar la taxa establerta per cadascun dels serveis.
e) Tenir cura de les instal·lacions i del material pedagògic.
2. Les persones que tinguin la potestat o tutela dels menors tenen
els següents deures específics:
a) Mantenir, en tot moment, la higiene adequada dels seus nens i
nenes.
b) No portar els menors a l’activitat en cas que pateixin malalties
contagioses.
c) Respectar els horaris de funcionament de les activitats.
Article 9. Drets de les persones usuàries
Les persones usuàries tenen els següents drets:
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a) Rebre correctament i continuadament el servei.
b) Comptar amb unes instal·lacions segures i higièniques.
c) Comptar amb l’atenció de professionals preparats per prestar
el servei.
d) Tenir la informació necessària sobre el funcionament del
servei.
Article 10. Recollida dels menors
1. Els menors s’han de recollir inexcusablement a l’hora fixada
per acabar les activitats.
2. Si la persona que té sota la seua potestat o tutela un menor no
el recull a l’hora establerta, els responsables de l’activitat poden
lliurar-lo a qualsevol persona autoritzada.
Article 11. Desistiment
Els usuaris que en 3 ocasions dins d’un mateix any, recullin fora
de l’horari o bé no recullin els menor que tenen al seu càrrec,
s’entén que desisteixen de la prestació del servei, cosa que no
admet prova en contrari. En aquest cas, l’Ajuntament ha
d’acceptar el desistiment de l’usuari a què se li continuï prestant
el servei, el qual és executiu d’ençà de la notificació. Practicada
aquest, el menor queda donat de baixa del servei i no pot assistir
de nou a les activitats sense tornar-s’hi a inscriure.
Article 12. Responsabilitat
1. Les persones usuàries assumeixen la plena i completa
responsabilitat que es pugui derivar pels propis actes, per la qual
cosa també tenen l’obligació jurídica de suportar els danys i els
perjudicis que es derivin del propi incompliment de les
obligacions fixades per l’article 8 i per la manca de recollida dels
menors a l’hora fixada per acabar les activitats.
2. Les persones usuàries també responen per danys i perjudicis
provocats a tercers que es derivin del mal ús que puguin fer del
servei.
3. L’Ajuntament no es fa responsable de la sostracció d’objectes
que es produeixin al recinte on es presta el servei.
Article 13. Infraccions
1. Són infraccions molt greus els actes que tinguin per objecte o
resultat:
a) L’impediment de l’ús del servei a les altres persones usuàries.
b) L’impediment o l’obstrucció molt greu al normal
funcionament del servei.
c) Els actes de deteriorament greu i rellevant dels equips,
infraestructures, instal·lacions o elements del servei públic o del
bé o l’espai on es desenvolupa l’activitat.
d) L’impediment de l’ús de l’espai públic on es desenvolupa el
servei per una altra o altres persones amb dret a utilitzar-lo.
2. Són infraccions greus els actes següents, quan se’n derivi una
pertorbació de greu intensitat al normal funcionament del servei:
a) L’obstrucció greu al normal funcionament del servei.
b) No comportar-se segons els criteris usuals de civisme i bon
comportament en relació amb els altres usuaris, el personal
adscrit a les activitats o els béns de l’activitat o del lloc on es
desenvolupa.
c) No acatar les indicacions rebudes del personal adscrit a les
activitats de lleure i esbarjo per a nens i nenes de Torrebesses.
d) La manca de recollida dels menors, i/o la recollida fora de
l’horari establert, en tres ocasions dins d’un mateix any.
3. Els actes tipificats a l’apartat anterior, quan provoquen una
pertorbació de lleu intensitat al normal funcionament del servei,
es consideren infraccions lleus. També és infracció lleu la manca
de recollida dels menors, i/o la recollida fora de l’horari establert,
en dues ocasions dins d’un mateix any.
4. Per a la qualificació de la pertorbació com a greu o molt greu
cal un informe d’un dirigent de l’activitat, excepte quan la
pertorbació es refereixi als béns municipals, en què l’emissió de
l’informe correspon al secretari de l’Ajuntament.
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Article 14. Sancions
1. Excepte que una disposició legal ho disposi altrament, a les
infraccions anteriors se’ls poden aplicar les següents sancions:
a) Infraccions lleus: de 10 a 750 euros.
b) Infraccions greus: de 751 a 1.500 euros.
c) Infraccions molt greus: de 1.501 a 3.000 euros.
2. En cas d’infraccions greus o molt greus, l’usuari pot ser donat
de baixa del servei i se li prohibir la inscripció a les activitats
durant un termini de fins a 5 anys.
3. Les sancions econòmiques, la baixa del servei i la prohibició
de nova inscripció són totalment compatibles entre si.
Article 15. Mesures provisionals
En cas d’incoació d’un expedient sancionador per la possible
comissió d’una infracció greu o molt greu, es pot suspendre
motivadament la participació dels usuaris afectats a les activitats.
Disposició derogatòria
Queda derogada la disposició addicional segona de l’ordenança
fiscal número 7, publicada al BOP de 31 de desembre de 2008.
Disposició final
Aquest reglament entra en vigor el dia 15 de juny de 2009.

−♦−

AJUNTAMENT DE VALL DE CARDÓS
EDICTE

AJUNTAMENT DE TORRELAMEU
EDICTE

−♦−

6868

Intervenció: Concertació d’una operació de tresoreria
Ple de l’Ajuntament de Torrelameu, en la sessió ordinària
celebrada el dia 25 de maig de 2009 adoptà l’acord de concertar
una operació de tresoreria amb el Banc Santander, mitjançant
pòlissa de crèdit, fins a un import màxim de 100.000 euros i
termini d’un any, amb les següents condicions: tipus d’interès,
Euribor a tres mesos + 0,30; comissió d’obertura, 0,30%; altres
comissions, no.
Tots els interessats poden examinar l’expedient a la Secretaria de
l’Ajuntament, en horari de 9.30 a 14 hores, de dilluns a
divendres, durant el termini de vint dies, i presentar les
al·legacions i reclamacions que tinguin per convenient.
Torrelameu, 2 de juny de 2009
L’alcaldessa, Núria Trullols i Mulet

−♦−
AJUNTAMENT DE TORRELAMEU
EDICTE

6869

Intervenció, acord d’imposició de contribucions especials
Ple de l’Ajuntament de Torrelameu, en la sessió ordinària
celebrada el dia 25 de maig de 2009 adoptà l’acord d’imposar
contribucions especials per al finançament de les obres de
“Pavimentació i serveis del carrer la Sèquia”, de Torrelameu,
redactat per l’arquitecte Josep Rull i Grau, amb un pressupost
total de contracta de 316.521,07 euros, fixant el percentatge del
90% del pressupost de les dites obres, una vegada deduïda la
subvenció del PUOSC, a càrrec dels veïns directament
beneficiats propietaris de les finques confrontants. Els mòduls de
repartiment de la base imposable de les contribucions especials
seran: 50% metres lineals de façana de la finca, i 50% superfície
de la finca.
Tots els interessats poden examinar l’expedient a la Secretaria de
l’Ajuntament, en horari de 9.30 a 14 hores, de dilluns a
divendres, durant el termini de trenta dies, i presentar les
al·legacions i reclamacions que tinguin per convenient.
Torrelameu, 2 de juny de 2009
L’alcaldessa, Núria Trullols i Mulet

−♦−

6930

Per acord del Ple de la Corporació, de data 28 de maig de 2009,
es va adjudicar provisionalment el contracte de subministrament
d’un tractor, que es publica als efectes de l’article 135.3 de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
1. Entitat adjudicadora
Ajuntament de Vall de Cardós
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: subministrament
b) Descripció de l’objecte: Tractor tipus A marca New Holland
model T 4050
3. Tramitació, procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: negociat sense publicitat
4. Preu del contracte
60.726 euros desglossat en 52.350 euros i 8.376 euros (IVA)
5. Adjudicació provisional
a) Data: 28.5.2009
b)Adjudicatari: Automotor, SA
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: 52.350 euros i 8.376 euros
Ribera de Cardós, 29 de maig de 2009

AJUNTAMENT DE VILAGRASSA
EDICTE

6647

De conformitat amb l’establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, es fa pública la notificació de la
part resolutiva del Decret de l’Alcaldia núm. 70/2009 de data
01.04.2009, que tot seguit es transcriu, per tal que Inversions,
395, SL, interessats en l’expedient de Reparcel·lació del Pla
Parcial Industrial “Xm” en tinguin coneixement, donat que
intentada la notificació no s’ha pogut practicar.
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 70/2009
Atesa la liquidació aprovada per Decret de l’Alcaldia núm.
25/2008, de data 28.02.2008, la qual corresponia als honoraris
d’inscripció registral del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial
Industrial del sector “Xm” de Vilagrassa, de conformitat amb el
projecte de reparcel·lació presentat en data 07.05.2007 pel
subjecte passiu, Inversions 395, SL.
Atès que en data 27.03.2009, es va dictar la resolució d’aquesta
Alcaldia núm. 65/2009, per la qual es va desestimar el recurs de
reposició presentat per Inversions 395, SL, enfront la providència
de constrenyiment pel concepte: Liquidació inscripció de
Registre del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Industrial
del sector “Xm” de Vilagrassa.
Atès que no s’ha procedit al pagament del deute, havent-se
produït la inclusió del recàrrec ordinari del 20% i es meritaran els
interessos de demora.
Atès el que s’estableix al DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya:
Article 113.1.c) i 2:
“Tramitació dels instruments de gestió urbanística.
1. La tramitació regulada per aquest article regeix els instruments
de gestió urbanística següents:
c) Els projectes de reparcel·lació.
2. Tramitació dels instruments de gestió urbanística a què es
refereix l’apartat 1 s’ha d’ajustar a les regles següents:
...
e) Un cop acreditat l’acte presumpte, segons el que estableix la

