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públic.
e) Hora: a les 12 hores.
10. Altres informacions
Les quals es ressenyen al Plec de Condicions Particulars.
11. Despeses dels anuncis
A càrrec de l'adjudicatari.
Cornellà de Llobregat, 9 de juny de 2006.
L'Alcalde, p.d.f., el Cap del Departament
de Contractació i Patrimoni, Antonio Amenos
Alamo.
022006016212
A

Solvència econòmica i tècnica del
contractista
La solvència econòmica i tècnica del contractista haurà d'acreditar-se pels mitjans
establerts als articles 16 i 19 del TRLCAP."
Tanmateix, aprova l'obertura del procediment licitatori, disposant un termini de 8 dies
naturals, comptadors a partir de l'endemà de
la publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, perquè els interessats puguin presentar
les seves ofertes.
Cubelles, 9 de juny de 2006.
L'Alcalde-President acctal., Miquel
Padreny i Ribas. Davant meu, la Secretària
general, Carme López-Feliu i Font.
022006016155
A

Cornellà de Llobregat
CORRECCIÓ D'ERROR
Pel present, i d'acord amb l'article 33,
apartat 3r, del Reglament de Gestió del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, es
procedeix a esmenar els errors produïts
durant el procés d'importació de dades, relatiu a la inserció realitzada en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA P ROVÍNCIA de Barcelona número
138, de data 10 de juny de 2006, amb número de registre 022006016100.
En l'anunci del concurs per al subministrament de mobiliari "a mida" per l'edifici de
Can Suris, per a seu del Centre Catalunya
internet C@T, on diu:
"4. Pressupost base de licitació
Import total: 49.974 EUR amb l'IVA inclòs.
5. Garantia provisional
999,48 EUR."
Ha de dir:
"4. Pressupost base de licitació
Import total: 47.104,99 EUR amb l'IVA
inclòs.
5. Garantia provisional
942,10 EUR."
El que es fa públic als efectes escaients.
Barcelona, 12 de juny de 2006.
El Cap del Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, Josep Miquel Salgado Páez.
022006016326
A

Cubelles
EDICTE
La Junta de Govern local de data 9 de juny
de 2006 aprova definitivament el plec de
clàusules administratives particulars, el plec
de prescripcions tècniques i el plec d'explotació que han de regir l'adjudicació per concurs procediment obert, tramitació urgent, de
la concessió administrativa del servei públic
de la Llar d'Infants La Draga de Cubelles, i
modifica la clàusula 4 del plec de clàusules
administratives particulars de referència, que
quedarà redactada de la manera següent:
"Clàusula 4

Dosrius
EDICTE
El Ple de l'Ajuntament de Dosrius, en sessió ordinària celebrada en data 25 de maig
de 2006, va aprovar amb caràcter inicial els
mapes de capacitat acústica del municipi de
Dosrius, de conformitat amb l'article 9 de la
Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, obrint-se un període de 30
dies d'informació pública comptadors a partir
de l'endemà de la publicació del present
edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona. Transcorregut l'esmentat termini
sense que s'hagin presentat reclamacions o
al·legacions, s'entendrien definitivament
aprovats els mapes de capacitat acústica
sense necessitat d'ulterior acord. En cas que
s'haguessin formulat al·legacions, aquestes es
resoldran de forma raonada en l'acord d'aprovació definitiva.
Dosrius, 30 de maig de 2006.
L'Alcalde en funcions, Joan M. Ribes i
Artigas.
022006015774
A

Esparreguera
EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió de
data 25 de maig de 2006, va adoptar els
acords següents:
Primer. - Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic de la Colònia Sedó amb les
prescripcions indicades en els informes dels
Serveis Tècnics i Jurídics, de la Tècnica
Mediambiental i de l'Enginyer que obren a
l'expedient, prescripcions totes elles que
caldrà incorporar al document als efectes de
la seva aprovació provisional.
Segon. - Sotmetre el document formulat i
la present proposta acompanyada dels informes dels Serveis Tècnics i Jurídics, de la Tècnica Mediambiental i de l'Enginyer a informació pública per un termini d'un mes, tot

notificant individualment el present Acord als
propietaris de l'àmbit del Pla Especial que es
relacionen en el document formulat.
Tercer. - Comunicar els acords precedents
als efectes d'emissió de l'informe previst a
l'article 83.5 del TRLU, als organismes
següents:
- Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
- Direcció General del Patrimoni Cultural
de la Generalitat de Catalunya
- Direcció General de Carreteres
- L'Agencia Catalana de l'Aigua
- L'Agencia de Residus de Catalunya
- Ministeri de Cultura
Quart. - Comunicar els acords precedents
a les entitats que presten o han de prestar serveis a l'àmbit, és a dir, Fecsa-Endesa, Telefònica, Simapro i Aigües Esparreguera Vidal,
S.A.
Cinquè. - Publicar el present acord en el
tauler de la Corporació, en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, i en un dels diaris de més
divulgació a la província.
La qual cosa es fa pública als efectes contemplats a l'article 59.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en la seva redacció
donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Esparreguera, 6 de juny de 2006.
El Batlle-President, Xavier Sitjà i Poch.
022006015794
A

Esplugues de Llobregat
ANUNCI
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de
data 21 d'abril de 2006, va acordar aprovar
definitivament l'Ordenança reguladora dels
establiments de serveis telefònics, telemàtics i
Internet per a ús públic, en el seu redactat
modificat, que a continuació es transcriu per
a la seva íntegra publicació:
ORDENANÇA REGULADORA DELS ESTABLIMENTS DE
SERVEIS TELEFÒNICS, TELEMÀTICS I INTERNET PER A
ÚS PÚBLIC

Article 1
Marc normatiu i objecte
1.1. Les normes reguladores de la prestació de serveis de telecomunicació, de la
societat de la informació, del comerç electrònic, mitjançant la utilització de sistemes o
xarxes telefòniques, telemàtiques i/o Internet
es contenen, de forma general, a la Llei
34/2002, d'11 de juliol de Telecomunicacions, serveis de la societat de la informació i
del comerç electrònic, de l'Estat; i a la Llei
22/2005, de 29 de desembre de Telecomunicacions, de la Generalitat de Catalunya.
Els establiments destinats a la prestació
material d'aquests serveis són, així mateix,
regulats amb caràcter general, per la Llei
10/1990, de 15 de juny, d'espectacles i esta-
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bliments públics, i les disposicions que la
desenvolupen; la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l'Administració Ambiental, i el seu reglament de
desenvolupament, pel que fa l'àmbit territorial de Catalunya; i per l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració Municipal en les activitats i
instal·lacions, i les normes urbanístiques del
Pla General Metropolità de Barcelona de
1976, pel que fa a l'àmbit territorial del
municipi d'Esplugues de Llobregat.
1.2. L'objecte d'aquesta Ordenança és
regular, en el marc normatiu descrit al punt
anterior, les condicions específiques a les
que s'ha de sotmetre la instal·lació i funcionament dels establiments dedicats a la prestació conjuntament o separada, de serveis de
telecomunicacions de tipus telefònics,
telemàtics i/o Internet per a ús públic, coneguts com a "locutoris, cibercentres, o altres
denominacions, al municipi d'Esplugues de
Llobregat, amb independència a més de les
condicions generals que sobre telecomunicació, societat de la informació, comerç
electrònic, Internet, seguretat, protecció de la
infància i la joventut, salut i medi ambient els
siguin d'aplicació.
Article 2
Condicions d'emplaçament
2.1. S'ubicaran a una distància mínima de
300 metres respecte d'altres establiments de
la mateixa classe. La distància es mesurarà
inscrivint una circumferència de tres-cents
metres de radi, que tingui com a centre l'establiment que, en cada cas es prengui de
referència.
2.2. Els locals hauran de tenir accés directe i immediat a la via pública, resta prohibida
la instal·lació en plantes pis, galeries interiors
o altres espais que requereixin la utilització
d'elements comuns de l'immoble per accedir
a la via pública.
Article 3
Condicions d'instal·lació
3.1. Totes les obertures, dels locals on es
desenvolupi aquesta activitat, que donin a
espais públics disposaran de tancaments permanents fixos, situats a la part interna dels
forats arquitectònics existents o restituïts.
3.2. Tots els elements publicitaris estaran
situats a l'interior del local, amb excepció
dels rètols d'identificació de l'establiment i
de l'activitat, que s'integraran en els elements
de tancament.
3.3. La superfície mínima del local, inclosos els espais complementaris i/o accessoris,
ha de ser de 60 m2 útils i s'hi ha de poder
inscriure un cercle de quatre (4) metres de
diàmetre. La meitat d'aquesta superfície útil,
és a dir, 30 m2 útils, es destinarà al públic en
espera.
La superfície mínima de les cabines serà
d'un (1) metre quadrat, i el nombre màxim de
cabines instal·lades no podrà sobrepassar les
quinze (15).
Si en el mateix local es realitzen o presten
serveis dels declarats compatibles al punt

3.4. d'aquest article, cada punt d'ubicació
d'usuari o de connexió haurà de justificar
una superfície mínima d'un (1) metre quadrat.
3.4. L'activitat específica de serveis telefònics i telemàtics, és incompatible amb qualsevol altra, amb l'excepció d'aquelles activitat vinculades a les noves tecnologies de la
informació i la comunicació, com els serveis
informàtics tipus Internet, correu electrònic i
totes aquelles activitats que es puguin derivar
de les noves tecnologies emergents i que no
suposin una activitat de venda de qualsevol
tipus de producte o servei, ja sigui per venda
directa, per fracció o per formules de màquina expenedora (vending) o similar. No obstant això, es podrà compatibilitzar la prestació dels serveis telefònics i telemàtics, amb la
comercialització de productes o béns directament vinculats amb els serveis de que es tracta, com ara telèfons i equips informàtics, i els
seus accessoris, sense perjudici de les llicències, autoritzacions i altres requisits que
siguin exigibles per a la comercialització d'aquests tipus de béns.
3.5. Els titulars de les llicències s'encarregaran que aquestes instal·lacions es mantinguin en perfecte estat de seguretat i conservació, i hauran de comunicar a l'Ajuntament el
cessament definitiu de l'activitat, en cas que
aquest es produeixi.
3.6. En tots els casos els locals hauran de
reunir, pel que fa a l'accés i a la distribució
interior dels espais d'espera, cabines, punts
d'usuari, recorreguts i lavabos, les condicions
mínimes exigibles en matèria d'accessibilitat
i supressió de barreres arquitectòniques que
corresponen al grau d'adaptat.
Article 4
Horari de funcionament
L'horari de funcionament dels establiments
de serveis telefònics s'estableix entre les vuit
(8) i les vint-i-dues (22) hores.
Es podrà limitar l'horari de funcionament,
per causes justificades, molèsties a tercers i
en els supòsits establerts per disposicions de
rang superior.
Article 5
Mesures per a la protecció dels menors
L'accés a ordinadors o altres sistemes
informàtics connectats a Internet, per part de
menors d'edat (18 anys), resta condicionat al
compliment dels requisits següents:
5.1. No es permetrà l'accés de les persones menors d'edat a pàgines web o espais
que puguin afectar el desenvolupament integral dels menors o puguin resultar nocius per
ells o elles, com ara les reservades a adults
(majors de 18 anys), les que permetin el joc i
les apostes i aquelles de caràcter xenòfob,
violent o similar.
5.2. Tots els ordinadors o sistemes
informàtics connectats a Internet, destinats a
la utilització per part de persones menors
d'edat, amb caràcter general, específic o
puntual, hauran de disposar de tecnologies,
programaris, sistemes i/o serveis de control i
restricció d'accés, que permetin filtrar la

publicitat a Internet, limitar els accessos a
pàgines web i la descàrrega de determinats
tipus de arxiu; amb la finalitat de impedir
l'accés a pàgines web o espais que puguin
afectar el desenvolupament integral dels
menors o puguin resultar nocius per ells o
elles, les que estiguin reservades a adults
(majors de 18 anys), les que permetin el joc i
les apostes i aquelles de caràcter xenòfob,
violent o similar (en endavant categories de
filtrat).
Aquestes tecnologies, programaris, sistemes i/o serveis de control i restricció d'accés
hauran d'estar actius de forma permanent i
només seran disponibles o desactivables per
part de la persona titular de l'establiment o
pel personal al seu servei.
Les categories de filtrat es determinaran
per resolució de l'Alcaldia, previ informe de
caràcter no vinculant, de la Junta Local de
Seguretat, i prenen en consideració criteris de
seguretat informàtica, protecció dels menors i
de disponibilitat tecnològica. L'informe emès
i la proposta de resolució de l'Alcaldia seran
elevats a la Comissió Informativa de Desenvolupament sociocultural i cohesió social,
pel seu Dictamen. Una vegada adoptada, la
resolució de l'Alcaldia es notificarà als titulars dels establiments, amb indicació del termini màxim d'implantació de les tecnologies,
sistemes/serveis o programaris adients.
5.3. Les tecnologies, sistemes/serveis o
programaris hauran de mantenir-se actualitzats, sota la clàusula de millor tecnologia disponible i que com a mínim, permeti donar
compliment al filtrat de les categories establertes de conformitat amb l'article anterior.
5.4. La persona titular de l'establiment,
directament o mitjançant el personal al seu
servei, haurà de vetllar, especialment, per la
implantació de les mesures de protecció dels
menors en la forma indicada en aquesta
Ordenança i serà directament responsable de
la manca de compliment del que es disposa
en els apartats anteriors.
5.5. Els agents de l'autoritat vetllaran, així
mateix, per l'acompliment de les mesures de
protecció dels menors i podran, en qualsevol
moment, comprovar l'estat dels ordinadors i
de les tecnologies, dels sistemes/serveis o
programaris informàtics a què es refereix
aquest article, i de la seva l'activació.
Article 6
Accessibilitat per a les persones amb
discapacitat i edat avançada a la informació
proporcionada per mitjans electrònics
Els ordinadors, equips informàtics, telemàtics i telefònics destinats a l'accés dels usuaris
i clients hauran de disposar dels elements
necessaris per facilitar la utilització per persones amb discapacitat o d'edat avançada,
als seus continguts.
Article 7
Règim d'intervenció administrativa
7.1. Les activitats regulades en aquesta
Ordenança tenen la consideració d'establiment de pública concurrència i resten sotmeses a les disposicions de la Llei 10/1990, de
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15 de juny, d'espectacles i establiments
públics. Així mateix, resten sotmeses a la
intervenció administrativa en matèria
ambiental, en la forma que s'indica a l'apartat 6.2, d'aquest article.
7.2. Aquest tipus d'activitat es considera,
als efectes establerts a la vigent Ordenança
municipal reguladora de la intervenció integral de l'Administració en les activitats i instal·lacions, integrada a l'annex III, permís
municipal ambiental, per la qual cosa, les
sol·licituds, documentació a aportar, tramitació, règim sancionador i qualsevol altra qüestió relacionada amb l'activitat, es resoldrà en
la forma i condicions que amb caràcter general es determina a l'Ordenança esmentada.
7.3. L'incompliment de les determinacions
d'aquesta Ordenança o les accions d'obstrucció de les facultats inspectores dels agents de
l'autoritat, es considerarà incompliment molt
greu de les condicions a què s'ha de subjectar l'activitat autoritzada mitjançant llicència,
i comportarà, previ el procediment establert,
la caducitat de la llicència atorgada.
Disposicions addicionals
Primera
En tot allò que no estigui previst expressament en aquesta Ordenança són d'aplicació
la Llei 34/2002, d'11 de juliol de Telecomunicacions, serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, de l'Estat; la
Llei 22/2005, de 29 de desembre de Telecomunicacions, de la Generalitat de Catalunya;
la Llei 10/1990, de 15 de juny, d'espectacles
i establiments públics, de la Generalitat de
Catalunya i les disposicions que la desenvolupen; la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l'Administració
Ambiental, de la Generalitat de Catalunya i
el seu reglament de desenvolupament; l'Ordenança reguladora de la intervenció integral
de l'Administració municipal en les activitats
i instal·lacions, d'Esplugues de Llobregat, i les
normes urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona de 1976.
Segona
Els preceptes d'aquesta Ordenança que
reprodueixin aspectes de la legislació estatal,
autonòmica, o de la normativa municipal,
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i
abast, en el moment en què se'n produeixi la
modificació de què porten causa.
Tercera
Les determinacions relatives a protecció
dels menors i accessibilitat per a les persones
amb discapacitat o d'edat avançada, que
contenen als articles 5 i 6 d'aquesta Ordenança seran d'aplicació a tots els establiments de restauració, esbarjo, oci, o destinat
a qualsevol altra activitat pública o privada,
que tinguin ordinadors o sistemes informàtics
amb accés a Internet de forma gratuïta o onerosa, a disposició del seus clients.
Disposicions transitòries
Primera
Els establiments de serveis telefònics,

telemàtics o Internet per a ús públic existents
en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta
Ordenança que disposin de totes les autoritzacions preceptives, s'han d'adequar a les
seves prescripcions una vegada hagi entrat en
vigor. No obstant, l'adequació a les determinacions de l'article 3, condicions de les instal·lacions, s'haurà de produir abans de l'1 de
gener de 2008; sense que restin obligats a la
modificació del seu emplaçament actual.
Segona
Les sol·licituds de nous establiments amb
procediments iniciats, sobre els quals no hi
hagi recaigut resolució expressa abans de
l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança se
sotmeten, íntegrament a les seves disposicions.
Tercera
Als efectes de donar compliment a les
determinacions de l'article 5, punt 5.2., s'estableix un termini d'un mes, comptat des de
l'adopció de l'acord d'aprovació definitiva
d'aquesta Ordenança, per a l'adopció de la
resolució de l'Alcaldia que determinarà les
categories de filtrat. La implantació efectiva
de les tecnologies, programaris, sistemes i/o
serveis de control i restricció d'accés, per
part dels titulars d'establiments, serà d'un
més comptat des de la notificació de la resolució de l'Alcaldia.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor quinze dies després de la publicació íntegra al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i romandrà
vigent fins a la seva modificació o derogació.
Esplugues de Llobregat, 3 d'abril de 2006.
El que es fa públic per a coneixement
general en aplicació de l'art. 178 del Text
Refós de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
L'aprovació definitiva de l'Ordenança
exhaureix la via administrativa. Contra
aquesta es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat contenciósadministratiu de Barcelona, en un termini
màxim de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació. I tot
això, sens perjudici d'interposar aquells altres
recursos i accions que es considerin procedents.
Esplugues de Llobregat, 1 de juny de
2006.
L'Alcalde, Lorenzo Palacín Badorrey.
022006015777
A

Folgueroles
EDICTE
Intentada la notificació de la resolució de
l'Alcaldia de data 23 de maig de 2006 a
l'empresa Barcelona de Servicios y Mantenimientos, en el seu domicili de C. Joan Martí
29 baixos de Sant Boi de Llobregat, aquesta
no s'ha pogut practicar; és per això que, d'acord amb el que disposa l'article 59.4 de la

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se li notifica mitjançant el present
edicte, que es publicarà en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i en els taulers
d'anuncis de l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat i d'aquest Ajuntament.
El text íntegre de la notificació és el
següent:
Per la present us notifico que l'alcaldia
d'aquest Ajuntament ha resolt el següent:
Resolució
Folgueroles, 23 de maig de 2006
Atès que, segons informa un regidor d'aquest Ajuntament, el vehicle furgoneta marca
Mercedes, matrícula B-2749-OB, de color
blanc, porta més d'un mes abandonat a la via
pública, concretament al carrer Timó, i presenta desperfectes que fan impossible el seu
desplaçament pels seus propis mitjans;
Atès que, per tant, es compleix allò que
preveu l'article 71.1 del vigent Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprovat
pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de
març, motiu pel qual el vehicle abans descrit
s'ha de considerar abandonat;
Atès que en el registre corresponent figura
com a titular del vehicle esmentat l'empresa
Barcelona de servicios y mantenimientos;
Vist el que disposen els articles 93 i
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 98 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13
de juny; el Reial decret 1383/2002, de 20 de
desembre, sobre gestió de vehicles al final de
la seva vida útil, i el Decret 217/1999, de 27
de juliol, sobre gestió de vehicles fora d'ús;
En exercici de les facultats que tinc atribuïdes,
He resolt:
1. Incoar d'ofici un expedient per a la retirada de la via pública del vehicle identificat a
la part expositiva d'aquesta resolució, el qual
es considera abandonat.
2. Concedir un termini d'audiència de
quinze (15) dies hàbils a Barcelona de servicios y mantenimientos, a fi que pugui presentar a aquest Ajuntament les al·legacions i els
documents i altres justificacions que estimi
pertinents en defensa dels seus drets i interessos.
3. Requerir a l'empresa Barcelona de servicios y mantenimientos perquè, en el cas
que no presenti al·legacions, documents o
justificacions en el termini d'audiència, retiri
de la via pública el vehicle abandonat de la
seva propietat en els quinze (15) dies hàbils
posteriors al de la fi d'aquest mateix termini
d'audiència, sense que per a l'eficàcia d'aquest requeriment calgui cap més tràmit
administratiu.
4. Advertir a l'empresa Barcelona de servicios y mantenimientos que en el cas que
incompleixi el requeriment de l'apartat 3

