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fixi l'acord de contractació, efectuant el
període de prova que, si escau, s'estableixi
en el contracte respectiu.
9.6. Els nomenaments s'han de publicar en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
9.7. En el cas que les bases específiques
estableixin un període de pràctiques, aquest
serà d'una durada màxima de sis mesos,
Durant aquest període, els funcionaris/àries
hauran d'assistir als cursos de formació que
l'Ajuntament pugui organitzar.
9.8. En el cas de convocatòries per accedir
al cos de la Policia local, les bases especifiques establiran, en el cas que així ho recullin, la duració del període de practiques.
9.9. El període de pràctiques es realitzarà
sota la supervisió del cap del servei o unitat
on sigui destinat el funcionari/ària en pràctiques.
9.10. La realització efectiva del 80% del
període de pràctiques establert es considerarà
el temps mínim necessari per donar per complerta la fase de nomenament com a funcionari/ària en pràctiques de l'aspirant nomenat;
l'esmentat nomenament es prorrogarà mitjançant decret de l'alcalde, fins a completar
el mínim abans indicat del 80% de l'aspirant
que per motius justificats, no l'hagi pogut
complir en el termini previst de sis mesos a
partir de la data de presa de possessió com a
funcionari/ària en pràctiques.
9.11. Una vegada acabat aquest període,
els/les aspirants que l'hagin superat satisfactòriament seran nomenats funcionaris/
àries de carrera. Aquells altres que no assoleixin el nivell suficient d'integració i eficiència en el lloc de treball objecte del procés
selectiu, de conformitat amb l'informe que en
aquest sentit emeti el seu superior jeràrquic,
juntament amb el vistiplau del cap de servei
o departament corresponent, seran declarats
no aptes per resolució motivada de l'Alcaldia, amb tràmit d'audiència previ, i perdran,
en conseqüència, tots els drets al nomenament com a funcionaris/àries de carrera.
En el cas de les convocatòries per accedir
al cos de la policia local, les bases específiques determinaran, en cada cas, qui són les
persones que emetran l'informe d'avaluació
del funcionari en pràctiques.
Desena
Borsa d'interins
10.1. Els/les aspirants que, un cop superat
tot el procés selectiu no hagin obtingut plaça,
passaran a formar part d'una borsa d'interins
que es crearà en la corporació; el procés
selectiu en què hagin participat es considerarà, a tots els efectes, com el procediment
àgil a què fa esment l'EBEP.
10.2. Els/les aspirants restaran en aquesta
borsa durant un termini de dos anys, sempre
que no s'hagi convocat un procés selectiu
posterior que hagi donat lloc a la creació
d'una nova borsa, essent nomenats interins
en ocasió de vacant, degudament justificada,
i quan sigui necessari cobrir transitòriament
un lloc de treball.

Onzena
Incompatibilitats i règim de servei
En l'exercici de la funció pública atribuïda
a la plaça a la qual ha estat destinat serà aplicable al funcionari o al contractat laborat la
normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de
la qual l'aspirant, en el moment de l'inici de
la prestació del servei, haurà de realitzar una
declaració de les activitats que realitza o
sol·licitar la compatibilitat, si s'escau, o exercir, altrament, l'opció que preveu l'article 10
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, en
relació amb l'article 10 de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre i amb l'article 337, del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, en ser d'aplicació la normativa vigent sobre règim d'incompatibilitats en el sector públic.
Dotzena
Assistències
L'assistència dels membres del Tribunal es
retribuirà d'acord amb el que determina el
Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre
indemnitzacions per raó de servei.
Tretzena
Recursos
Contra les resolucions definitives i els
actes de tràmit de l'alcalde, si aquests actes
decideixen directament o indirectament els
fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a
drets i interessos legítims, els interessats
podran interposar, d'acord amb l'article 116
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació,
davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós
administratiu d'acord amb l'article 46 de la
Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, en
el termini de dos mesos a comptar a partir de
l'endemà de la seva publicació o notificació,
davant els Tribunals de l'ordre jurisdiccional
contenciós administratiu competents, d'acord
amb el que preveu l'article 8 de la Llei
esmentada.
Contra les resolucions definitives i els
actes de tràmit del Tribunal qualificador, si
aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen
la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d'un
mes a comptar a partir de l'endemà de la
seva publicació o notificació, recurs d'alçada
davant de l'alcalde.
Igualment els interessats poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Contra l'acord precedent, que esgota la
via administrativa, els interessats podran
interposar potestativament, recurs de repo-

sició davant l'Alcaldia, en el termini d'un
mes a comptar de l'endemà de la data de
publicació d'aquest anunci en el B UTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya. No obstant això, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu
pertinent.
Arenys de Mar, 13 de juny de 2008.
El Secretari de l'Ajuntament, Àngel Lozano
i Pérez.
022008017054
A

Arenys de Mar
ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària
celebrada el dia 16 d'abril de 2008, va acordar aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de la distribució de publicitat
a Arenys de Mar, acord que es va fer públic
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm.
108 de data 5 de maig de 2008, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
5125 de data 6 de maig de 2008 i en el diari
El Periódico de data 8 de maig de 2008 (pàg.
46).
Atès que durant el termini d'informació
pública no s'hi ha presentat cap reclamació
ni al·legació, l'aprovació inicial ha esdevingut definitiva, motiu pel qual es publica a
continuació el text íntegre del reglament:
ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE DISTRIBUCIÓ DE
PUBLICITAT

Article 1r
Aquesta Ordenança municipal té per
objecte regular la distribució de publicitat a
les bústies o al carrer, amb la finalitat de dignificar el sector, racionalitzar l'activitat i
reduir les molèsties i els perjudicis que provoca a la vila.
Article 2n
Només podran exercir aquesta activitat les
empreses de distribució de material publicitari que estiguin legalment constituïdes per
exercir, sense perjudici de l'excepció derivada de la propaganda institucional i electoral.
Tanmateix, el repartiment podrà ser gestionat
directament per la persona, física o jurídica,
anunciant. En aquest cas tant les obligacions
com les responsabilitats derivades del seu
incompliment que aquesta Ordenança atribueix a les empreses distribuïdores, passen a
ser directament exigibles a l'empresa anunciant.
A aquests efectes es requerirà a l'empresa
que pretengui portar a terme aquesta activitat
a Arenys de Mar que presenti a les oficines
generals de l'Ajuntament l'alta de l'impost
sobre activitats econòmiques de l'epígraf
corresponent, una còpia compulsada de la
llicència municipal per a l'obertura i exercici
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d'aquesta activitat ja sigui d'Arenys de Mar
o d'un altre municipi on es trobi la seu física
de l'empresa- i una sol·licitud d'autorització
per exercir aquesta activitat dins del municipi, on constin les dades personals i socials de
la persona encarregada de portar a terme la
distribució de la publicitat.
Aquesta sol·licitud s'haurà de presentar
amb una antelació mínima de cinc dies
hàbils a la data en què es pretengui iniciar
aquesta activitat.
S'entendrà autoritzada per silenci administratiu, transcorregut el termini de cinc dies
hàbils esmentat anteriorment sense que l'Ajuntament hagi resolt expressament.
Article 3r
1. La publicitat que es distribueixi a domicili serà dipositada a l'interior de les bústies
dels ciutadans i ciutadanes i/o en aquells
espais que els veïns i les veïnes i/o les comunitats de propietaris i propietàries hagin disposat per a la seva col·locació.
2. Es prohibeix expressament deixar la
publicitat al terra dels vestíbuls dels habitatges.
Article 4t
Amb caràcter general resta prohibit repartir publicitat a la via pública en qualsevol de
les seves formes: directament a les persones,
deixant-la als paravents dels vehicles, enganxant-la a parets, arbres, elements o mobiliari
públic, o per qualsevol altre procediment
similar. Per exercir aquest tipus de distribució
serà requisit indispensable disposar d'autorització expressa de l'Ajuntament. A aquests
efectes, s'haurà de presentar la corresponent
sol·licitud davant de les oficines generals de
l'Ajuntament i seguir el procés esmentat a
l'article anterior. En aquest cas, però, i a
diferència de l'article 2n. no és d'aplicació
l'estimació per silenci administratiu. La concessió d'aquestes llicències tindrà caràcter
excepcional i haurà de ser motivada.
Article. 5è
Queda totalment prohibit penjar material
publicitari a les cartelleres municipals, que
tenen com a finalitat la difusió d'actes culturals i socials, i que tenen la seva pròpia reglamentació.
Article 6è
Tot el material publicitari repartit, sigui de
les característiques que sigui, haurà de portar
en lloc visible una identificació de l'empresa
distribuïdora. L'absència de la identificació
serà objecte d'una sanció que, entenent que
el repartiment ha estat realitzat per una
empresa que no estigui legalment constituïda, recaurà sobre l'empresa anunciant.
Article 7è
En el supòsit que el material publicitari a
distribuir, per impossibilitat tècnica i/o operativa justificada no reuneixi les condicions
exigides per aquesta Ordenança, les empreses distribuïdores de material publicitari a les
bústies, ho comunicaran per escrit a l'Ajuntament amb l'anticipació mínima de quinze
dies hàbils. L'Ajuntament en podrà autoritzar

el repartiment si s'acompanya d'un model
del material a distribuir.
Article 8è
Per garantir un bon servei i evitar molèsties a la ciutadania el material publicitari
objecte de distribució a domicili serà plegat
adequadament tenint en compte la mida més
habitual de la boca de les bústies.
Article 9è
Entenent que la bústia és un bé privat, les
empreses de distribució de material publicitari a les bústies hauran d'abstenir-se de dipositar publicitat en aquelles on estigui clara,
visible i expressament indicada la voluntat de
no rebre'n.
L'Ajuntament facilitarà al vilatà o vilatana
que ho sol·liciti, l'adhesiu de "Publicitat no".
Article 10è
Les empreses de distribució de material
publicitari recomanaran a les empreses per a
qui treballin, la necessitat d'usar paper reciclat, de no usar paper clorat, d'evitar la plastificació i els prospectes setinats, així com la
conveniència d'afavorir l'ús de tintes ecològiques.
Article 11è
El material publicitari, un cop usat, tindrà
la consideració de residu municipal reciclable. Les empreses de distribució de material
publicitari aconsellaran a les empreses per a
qui treballin, incloure en la seva publicitat
missatges d'educació ambiental i molt
expressament, de la necessitat de dipositar la
publicitat, un cop usada, en els contenidors
especials de paper ubicats a la vila amb la
finalitat de garantir-ne el reciclatge.
Article 12è
Infracció
Constitueixen infraccions administratives
l'incompliment de les disposicions contingudes en aquesta Ordenança, i també les vulneracions de les prohibicions que s'hi estableixen.
Article 13è
Classificació de les infraccions i la seva
sanció
1. Les infraccions seran qualificades com a
molt greus, greus o lleus.
Les sancions que s'imposaran als infractores respectaran els límits màxims que preveu
la normativa vigent i seran les següents:
Per infraccions lleus, multes de fins a 750
EUR.
Per infraccions greus, multa de 750,01 a
1.500,00.
Per infraccions molt greus de 1.500,01 a
3.000,00.
2. Es consideren molt greus les següents
infraccions:
a) No trobar-se legalment constituïda l'empresa distribuïdora.
b) El repartiment de material publicitari
sense identificació de l'empresa distribuïdora, excepte en els supòsits expressament
autoritzats previstos en l'Ordenança.
c) Distribuir publicitat sense haver obtin-

gut prèviament l'autorització municipal prevista en aquesta Ordenança, de forma
expressa o tàcita segons el cas, o incomplint
de forma greu les condicions imposades a la
llicència.
d) Distribuir publicitat a les bústies de les
propietats o comunitats que hagin fet ús del
seu dret voluntari de no rebre'n.
3. Es consideren greus les següents infraccions:
a) Negar-se o resistir-se a subministrar
dades o facilitar la informació necessària
sol·licitada per les autoritats competents o
pels seus agents en el compliment de les
seves funcions i també el subministrament
d'informació o documentació falsa, inexacta,
incompleta o que indueixi a error, implícitament o explícitament.
b) Dificultar de qualsevol forma la labor
inspectora de l'autoritat o els seus agents o
no col·laborar-hi.
c) Deixar la publicitat al terra dels vestíbuls dels immobles o en lloc diferent al disposat pel veïnat o les comunitats de propietaris i propietàries.
d) Embrutar els espais públics amb la
publicitat repartida, per dipositar-la en llocs o
de forma no autoritzada, o per manca de
cura en la seva distribució.
4. Es consideren lleus les següents infraccions:
a) No plegar adequadament o no dipositar
correctament el material publicitari a les bústies.
b) Incomplir de forma lleu les condicions
imposades a la llicència municipal per distribuir publicitat.
c) Qualsevol altre incompliment de les disposicions d'aquesta Ordenança, que no hagi
estat qualificat com a infracció greu o molt
greu.
5. Les sancions es graduaran en cada cas
concret d'acord amb els següents principis i
per tal de donar compliment al principi de
proporcionalitat d'aquesta mena de procediments:
a) L'existència d'intencionalitat.
b) La naturalesa i la gravetat dels perjudicis causats.
c) La reincidència, que es considerarà que
existeix si es comet en el termini d'un any
més d'una infracció de la mateixa naturalesa
quan així hagi estat declarat mitjançant resolució ferma.
En la fixació de les sancions es tindrà en
compte que, en tot cas, el compliment d'aquesta no resulti més beneficiós per a la persona infractora que el compliment de les normes infringides.
En el cas que, una vegada practicades les
diligències d'investigació oportunes adreçades a individualitzar la persona o persones
infractores, no sigui possible determinar el
grau de participació dels diversos subjectes
que hagin intervingut en la comissió de la
infracció, la responsabilitat serà solidària.
La imposició de les sancions serà compatible amb l'exigència a l'infractor/a de la reposició al seu estat originari, de la situació alterada, així com amb la indemnització pels
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danys i perjudicis causats pels fets sancionats.
Incoat un procediment sancionador per
uns mateixos fets que constitueixin dues o
més infraccions a aquesta Ordenança, o
quan una d'elles sigui el mitjà necessari per a
cometre l'altra, només s'imposarà la sanció
corresponent a la infracció més greu, en la
meitat superior del marge previst a l'apartat 1
d'aquest article, llevat que excedeixi la sanció que correspondria si se sancionessin
separadament les infraccions.
L'Ajuntament d'Arenys de Mar, i les
empreses municipals no contractaran la distribució de la seva publicitat amb les empreses que hagin estat sancionades per incompliment d'aquesta Ordenança.
Article 14è
Responsabilitat
Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques i jurídiques
que les cometin a títol d'autor/a i coautor/a.
Aquesta responsabilitat es podrà estendre
a aquelles persones que per llei se'ls atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres.
En les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin sense la
seva obtenció prèvia o amb incompliment de
les seves condicions, en seran responsables
les persones físiques i jurídiques que siguin
titulars de la llicència i, si aquesta no existís,
la persona física o jurídica sota la relació de
dependència de la qual, en el seu cas, actuï
l'autor material de la infracció.
Article 15è
La prescripció i la caducitat es regirà per la
legislació administrativa sancionadora general, sense perjudici del que disposi la legislació sectorial.
Article 16è
Mesures cautelars
L'òrgan competent per a la incoació del
procediment sancionador 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 exigides pels
interessos generals.
En aquest sentit podrà acordar la suspensió
de les activitats que es realitzin sense llicència i la retirada d'objectes, materials, utensilis
o productes amb què s'estigués generant o
s'hagués generat la infracció.
Aquestes mesures les podrà adoptar la Prefectura de la Policia Local en casos d'infracció greu o molt greu i hauran de ser mantingudes o aixecades per l'òrgan que incoï el
procediment en un període no superior a dos
mesos.
Article 17è
La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte d'aquesta
Ordenança i per a la imposició de sancions i
de la resta d'exigències compatibles amb les
sancions correspon a l'Alcalde, el qual la pot

delegar 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 d'incoació.
Les infraccions contra les disposicions d'aquesta Ordenança seran sancionades mitjançant la instrucció de l'expedient, simplificat si correspon, en què es garantirà l'audiència a l'interessat, i s'aplicarà el procediment
sancionador aprovat por Decret 278/1993,
de 9 de novembre, i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
1872, de 29 de novembre de 1993.
En la tramitació de l'expedient es podrà
acumular l'exigència, si s'escau, a l'infractor
de la reposició al seu estat originari de la de
la situació alterada per la infracció i la determinació de l'import a què ascendeix la
indemnització dels danys i perjudicis causats
al domini públic, edificis municipals,
instal·lacions municipals, arbrat i mobiliari
urbà.
La indemnització dels danys i perjudicis
causats es determinarà, si no s'acumulés, en
un procediment complementari, amb audiència del responsable.
En tots els casos serviran de base a la
determinació les valoracions realitzades pels
serveis tècnics municipals.
Les resolucions administratives donaran
lloc, segons els supòsits, a l'execució subsidiària i al procediment de constrenyiment
sobre el patrimoni o a deixar expedita la via
judicial corresponent.
Quan els danys i perjudicis s'ocasionessin
a béns i instal·lacions de caràcter no municipal, amb independència de la sanció administrativa que pogués correspondre pels fets,
es podran facilitar als titulars dels béns o
drets els antecedents dels fets i la seva quantificació per si desitgessin acudir a la via judicial.
Article 18è
Les persones denunciades poden assumir
la seva culpabilitat i conformitat mitjançant
el pagament de les sancions de multa, amb
una reducció del 50% de l'import màxim de
la sanció si el pagament es fa efectiu abans
de l'inici del procediment sancionador, o
amb una reducció del 30% de l'import de la
sanció que aparegui en el plec de càrrecs o
la proposta de resolució si el pagament es fa
efectiu abans de la resolució.
Disposició addicional
Als efectes interpretatius i de subsidiarietat
serà aplicable, segons correspongui, la Llei
general de publicitat d'11 de novembre de
1988 i les seves modificacions posteriors.
Disposició derogatòria
La present Ordenança deroga l'Ordenança
Municipal sobre Publicitat Directa a les Bústies de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, publicada en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 297 de data 12 de desembre de 1998.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor una

vegada transcorreguts els quinze dies hàbils
següents a la seva publicació integra en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Contra l'esmentat acord definitiu, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des de la publicació en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Això no obstant, podreu interposar-ne qualsevol altre que
considereu procedent.
Arenys de Mar, 12 de juny de 2008.
El Secretari, Angel Lozano Pérez.
022008017142
A

Badalona
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Badalona.
b) Departament gestor: Departament Central de Contractació.
c) Número d'expedient: 44/CONC-7/08.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripció de l'objecte: Serveis de
vigilància, salvament i socorrisme a les platges del terme municipal de Badalona, durant
les temporades d'estiu 2008 i 2009.
c) Divisió per lots i número: No.
d) Data de publicació de l'anunci de licitació al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA :
02/04/2008.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació
519.995,01 euros.
5. Adjudicació
a) Data: 08/05/2008.
b) Contractista: Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d'adjudicació: 517.750,00
euros.
Badalona, 13 de juny de 2008.
El Secretari general, p.d., el Secretari delegat de la CIAMBGRI, Josep A. Faiges Morales.
022008017056
A

Badalona
ANUNCI
L'Alcalde, Jordi Serra i Isern, amb data de
15 d'Abril de 2008, ha aprovat una resolució,
corregida per decret de rectificació d'error
material de data 30 d'abril de 2008, que en

