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EUR, IVA inclòs.
5. Garanties
a) Garantia provisional: 11.168,14 EUR.
b) Garantia definitiva: 4% del preu dadjudicació.
6. Obtenció dinformació i documentació
a) Entitat: Ajuntament de Cardedeu.
b) Domicili: Pça. Sant Joan, núm. 1.
c) Localitat: 08440 - Cardedeu.
d) Telèfon: 93.844.40.04. De 9 a 14 hores.
e) Fax: 93.871.14.77.
f) Data límit per a lobtenció de documents
i informació: Fins al termini de la presentació
dofertes.
7. Requisits específics
Els establerts en els plecs de clàusules
administratives particulars.
Classificació del contractista:
Grup: G, Subgrup: 6, Categoria: c).
Grup: K, Subgrup: 6, Categoria: c).
8. Presentació dofertes
a) Data límit de presentació: Tretze dies
naturals posteriors al de la publicació daquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
b) Documentació a presentar: La que es
detalla a la clàusula 8a. dels plecs de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: El que sindica al
punt 6.
d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: Durant lexecució del servei.
9. Obertura dofertes
Lacte dobertura de les proposicions
econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la
sala dactes de la Corporació el dia que prèviament es farà públic.
10. Despeses dels anuncis
Limport màxim de les despeses de publicació dels anuncis que seran a càrrec del
contractista adjudicatari, serà de 200 EUR.
Cardedeu, 26 de juny de 2002.
LAlcaldessa Acctal., Montserrat Cots i
Àlvarez.
022002012281
A

Castellar del Vallès
EDICTE
Per acord de lAjuntament Ple, adoptat en
sessió ordinària de data 11 de juny de 2002,
es va aprovar lexpedient número 3 de Suplements i Crèdits Extraordinaris al pressupost
de lexercici de 2002, que representa uns
augments en despeses i ingressos per import
de 1.389.242,88 EUR.
També es va aprovar la contractació duna
o varies operacions de crèdit a llarg termini
per un total de 504.741,24 EUR, facultant-se
a lAlcalde tan àmpliament com en dret sigui
precís per a la seva execució, i en especial
per: a) contractar un o varis crèdits amb enti-

tats bancàries o destalvi que es designin així
com signar els respectius contractes, amb
subjecció als següents límits: 1) El termini
màxim de reembossament no podrà ésser
superior a dotze anys inclòs un període
màxim de carència de dos anys. 2) Linterès
anual no podrà ésser superior al Mibor/Euribor + 0,10 trimestral o al 5% si fos fix. 3) La
única comissió serà, en el seu cas, la dobertura i no podrà ésser superior al 01,0%.
Lesmentat expedient restarà exposat al
públic per un termini de quinze dies hàbils a
comptar dençà de lendemà de la publicació
daquest edicte al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA, per tal que els interessats puguin
presentar les reclamacions oportunes conformement amb el que preveuen els articles 20,
22 i 42 del Reial Decret 500/1990 i larticle
160.4 de la Llei 39/88, de 28 de desembre.
Castellar del Vallès, 18 de juny de 2002.
LAlcalde, Lluís M. Corominas Díaz.
022002012118
A

Castellbell i el Vilar
EDICTE
Es fa públic que contra lacord daprovació
inicial de lOrdenança Municipal sobre Vehicles Abandonats, aprovada ple de lAjuntament, no ha estat presentada cap al·legació
ni suggeriment, restant elevat a definitiu lacord adoptat.
A continuació es publica el text íntegre de
lesmentada ordenança, de conformitat amb
el que estableix larticle 66.1 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual saprova el
Reglament dObres, Activitats i Serveis dels
ens locals.
ORDENANÇA MUNICIPAL DE VEHICLES
ABANDONATS
Preàmbul
La Llei 8/1987 municipal i de règim local
de Catalunya, de 15 dabril, la Llei 7/1985,
reguladora de bases de règim local, de 2 dabril, i el reial decret legislatiu 2822/1998, de
23 de desembre, pel qual saprova els reglament general de vehicles, confereixen als
municipis potestat reglamentària per regular
els vehicles abandonats subjecció, als principis i criteris continguts en aquestes disposicions.
La complexitat creixent i laugment de
vehicles abandonats al nostre municipi, fan
necessaris en alguns casos, les disposicions
de caràcter general a les especials condicions
de la nostra vila, i donant-los un contingut
imminentment urbà que redundi en una
millora de la circulació, amb lobjecte devitar lesions dels interessos individuals o
col·lectius a causa del creixement de vehicles
abandonats.
Aquesta Ordenança té per objecte establir
la regulació sobre vehicles abandonats, així
com establir la retirada de vehicles de les
vies urbanes quan aquests estiguin en estat

dabandó.
CAPÍTOL I
ÀMBIT DAPLICACIÓ
1. Aquesta ordenança serà daplicació en
totes les vies i terrenys públics aptes per a la
circulació, a les vies i terrenys que sense tenir
aquesta aptitud, siguin ús comú, i en les vies
i terrenys privats que siguin utilitzats per una
col·lectivitat indeterminada dusuaris.
CAPÍTOL II
Article 1
Vehicles abandonats
Es pot entendre que un vehicles està abandonat i, per tant, que la seva retirada de la
via urbana és procedent, quan es doni alguna
de les circumstàncies següents:
1. Quan quedi estacionat durant un període superior de 15 dies en un lloc determinat
de la via pública.
2. Que lestat del vehicle presenti desperfectes o una palesa manca de conservació
que permeti presumir racionalment, qualsevol dels supòsits següents:
a. Una situació dabandonament
b. La impossibilitat de moviment o de
marxa del vehicle.
c. Un deteriorament tal que la seva circulació en aquell estat suposaria un perill o un
risc per a la seguretat viària, les persones o
béns.
3. Els que shagin estat retirats de la via
pública amb motiu duna infracció, accident
o robatori, i que el seu titular, malgrat que
hagi estat notificat degudament, no lhagi
retirat del dipòsit de vehicles dins el termini
de trenta dies naturals posteriors a la data de
la notificació.
Article 2
Ordre de retirada
El Batlle podrà procedir a ordenar, als titulars del vehicles, la seva retirada dels espais
objecte daquesta Ordenança quan es pugui
presumir racionalment el seu abandonament.
Per a lefectiu compliment daquestes
ordres, es podran imposar sancions coercitives en els termes de la legislació vigent i
sense perjudici que es procedeixi per via dexecució subsidiària a la retirada del vehicle
en el cas que no ho faci el seu titular.
Article 3
Procediment
1. Un cop detectat lofici, per denúncia de
particular, o informe daltres administracions
o organismes, un vehicle en situació dabandonament, així com passat el termini indicat,
el Vigilant Municipal, Policia Local i/o altres
cossos de seguretat, sense perjudici de la
denúncia i sanció de la infracció constituïda
per aquest fet, procedirà a aixecar una acta
on es constarà i recollirà de forma succinta
lestat del vehicle i el lloc a on es troba, així
com altres circumstàncies concurrents; ordenant la retirada del vehicle i el seu trasllat al
lloc habilitat.
2. La retirada i dipòsit del vehicle es notifi-

28 / 6 / 2002

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

Núm. 154 / Pàg. 31

Administració Local

caran al titular que consti com a tal en els
arxius administratius, conferint-li el termini
de 10 dies perquè sen faci càrrec, previ
pagament de les taxes, formuli les al·legacions o hi renunciï voluntàriament.
3. Passat el termini de 10 dies durant el
qual el titular pot efectuar al·legacions, recuperar el seu vehicle en la forma establerta o
renunciar-hi, es procedirà a declarar-lo com
abandonat, procedint a la seva posterior alineació pels sistemes de subhasta o entrega a
la persona o empresa a la que mitjançant
contractació pública shagi adjudicat el servei. La declaració dabandonament del vehicle, comportarà la de residu sòlid en els termes i els efectes de la Llei 6/93 de 15 de
juliol reguladora de residus.
4. Els vehicles adjudicats seran desballestats pel seu adjudicatari, procedint-se dofici
a donar de baixa del Registre de Vehicles de
la Prefectura Provincial de Trànsit aquells als
que prèviament hagi renunciat el seu titular.
DE LA RESPONSABILITAT
Article 4
Persones responsables
1. El titular que figuri en el Registre de
Vehicles serà en tot cas responsable per les
infraccions relatives a labandó de cotxes a la
via pública.
CAPÍTOL III
PROCEDIMENT

SANCIONADOR

Article 5
Competència
La competència per a la imposició de sancions per actuacions que contravinguin les
normes contingudes en aquesta Ordenança
correspon al Batlle. El Batlle podrà delegar
aquesta competència als membres de la corporació, i caldrà publicar en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA P ROVÍNCIA la resolució corresponent, i una referència de la publicació anunciar-la al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i, en tot cas, en el tauler danuncis
de lens local.
Article 6
Infraccions
Les accions o omissions contràries a
aquesta Ordenança tenen el caràcter dinfraccions administratives.
Article 7
Sancions
Les infraccions seran sancionades amb
una multa de 90.15 EUR dacord amb les
previsions establertes al Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.
Aquestes quanties sentendran automàticament adaptades quan siguin normalitzades
per Govern dacord amb la variació que
experimenti líndex de preus al consum.
Article 8
Procediment
El procediment que saplicarà serà lestablert per Reial Decret 320/1994, de 25 de

febrer, pel qual saprova el Reglament de
procediment.
Castellbell i el Vilar, 17 de juny de 2002.
LAlcalde, Isidre Badia i Biosca.
022002011711
A

Castelldefels
EDICTE
El Ple de lAjuntament, en sessió del 3 dabril de 2002, aprovà inicialment el Reglament de criteris generals dadmissió dinfants
a la Casa dels Infants.
Transcorregut el termini de trenta dies
dinformació pública sense que hagi estat
presentada cap reclamació ni al·legació, lesmentat reglament ha esdevingut definitiu, en
virtut del que disposa larticle 162.2.c) de la
Llei 8/1987, de 15 dabril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya. En conseqüència,
i en compliment del que estableixen els articles 162.3 de la Llei 8/1987, i 66.1 del
Decret 179/1995, es procedeix a publicar
íntegrament el seu text definitiu.
Contra laprovació definitiva i el Reglament, els interessats podran interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de la
data de la publicació daquest Edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
LA CASA DELS INFANTS
CENTRE MUNICIPAL PER A INFANTS I
FAMÍLIES
REGLAMENT DE CRITERIS GENERALS DADMISSIÓ
DINFANTS A LA CASA DELS INFANTS
Preinscripció i matriculació
Curs 2002-2003
El regim dadmissió dalumnes tindrà com
a marc el Decret 31/2002 de 5 de febrer de
2002 que serveix com a referent per als centres docents públics, concertats o sufragats
amb fons públics.
Lescola bressol de La Casa dels Infants de
Castelldefels, pel fet de ser lúnic centre
públic de la localitat, farà la seva oferta descolarització, per a nens i nenes del municipi
- entès com a zona de proximitat del domicili
-, en funció de les places vacants de cada
curs.
Per garantir la integració de lalumnat amb
Necessitats Educatives Especials sestablirà la
reserva duna plaça escolar per grup.
Per tant segons lesmentat Decret els Criteris que regiran ladmissió dalumnes per al
curs 2002-2003 són:
PER A LESCOLA BRESSOL
Criteris prioritaris i complementaris per
accedir a lescola bressol municipal
Requisit
Solament poden presentar sol·licitud de

preinscripció a lescola bressol els infants que
sajustin als requisits dedat de loferta de places de cada convocatòria. Per al curs 2002 /
2003 infants nascuts els anys 2000 i 2001.
La puntuació per ordenar ladmissió dinfants es farà sobre la base dels Criteris Generals de Prioritat. A més dels criteris de prioritat saplicaran els Criteris Complementaris de
Prioritat, que seran utilitzats en les situacions
dempat per aplicació dels Criteris Generals
de Prioritat.
Si malgrat laplicació dels Criteris Complementaris subsisteix la situació dempat, lordenació de les sol·licituds es farà per laplicació del sorteig públic que realitzarà ladministració competent.
Les puntuacions es distribuiran de la
manera següent:
- Puntuació màxima Criteris Generals de
Prioritat: 7.
- Puntuació màxima Criteris Complementaris de Prioritat: 7.
Criteris generals de prioritat
Quan en un centre docent el nombre de
sol·licituds sigui superiors al de llocs escolars
disponibles, són Criteris Generals dadmissió
dalumnes:
1. Existència de germans o germanes al
centre docent:
Quan lalumne tingui un o més germans o
germanes matriculats al centre: Valoració: 4
punts.
Sentén que lalumnat té germans o germanes al centre quan aquests hi són en el
moment que es presenta la sol·licitud dadmissió.
2. Proximitat del domicili de lalumnat al
centre docent:
Quan el pares o tutors resideixin a Castelldefels. Valoració: 2 punts.
Quan en comptes del domicili de residència es prengui en consideració el domicili del
lloc de treball del pare/mare o tutor/tutora,
situat a Castelldefels. Valoració: 0.5 punts.
3. Renda anual de la unitat familiar:
Quan el pare/mare o tutor/tutora siguin
beneficiaris de lajut de la renda mínima dinserció o acreditin recursos totals inferiors a
aquesta. Valoració: 1 punt.
Criteris complementaris de prioritat
En situacions dempat en la puntuació
obtinguda per laplicació dels Criteris Generals de Prioritat saplicaran els següents Criteris Complementaris de Prioritat:
a. Famílies nombroses, a partir de tres germans que convisquin a la mateixa llar. Valoració: 3 punts.
b. Procedir dun centre públic que cessa
les seves activitats en el curs que per al qual
es presenta la sol·licitud. Valoració: 1 punt.
c. Altres circumstàncies a determinar per
la Regidoria dEducació en col·laboració amb
el centre docent. Valoració màxima: 3 punts.
Totes les circumstàncies al·legades a efectes de barem hauran de ser acreditades documentalment durant el període de preinscripció.
- Per als espai nadó, espai familiar i espai
de joc.

