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Vilafranca del Penedès

EDICTE

Es fa públic que la Junta de Govern Local
de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès,
en sessió celebrada el dia 6 de febrer de
2006 va adoptar l'acord següent:

«Atès que tota persona que visqui a Vila-
franca del Penedès té el dret i el deure legal
d'inscriure's en el padró municipal d'habi-
tants.

Quan una persona pretén empadronar-se
se li demana l'acreditació de la seva identitat,
així com del seu domicili real en un habitat-
ge del municipi. Amb la finalitat de justificar
la realitat del domicili, se sol·liciten docu-
ments com el contracte d'arrendament, l'es-
criptura d'adquisició o certificació acreditati-
va de la propietat o una autorització expressa
de la persona que ostenta els drets de propie-
tat o d'arrendament sobre l'habitatge.

La realitat és que s'ha detectat, en alguns
casos, l'empadronament en un mateix habi-
tatge d'un nombre molt considerable i exces-
siu de persones. Per tant, es donen supòsits
de sobre ocupació d'habitatges, amb les con-
seqüències negatives que comporta quant a
la salubritat i la seguretat dels habitatges i la
seguretat i la dignitat de les persones.

Sota la premissa de garantir la correcta
habitabilitat de les finques, és clar que hi ha
un nombre màxim d'habitants que es poden
vincular a una superfície determinada desti-
nada legalment a l'ús d'habitatge.

En aquest sentit, s'ha de tenir en compte el
que estableix el Decret 259/2003, de 21
d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabi-
litat en els edificis i de la cèdula d'habitabili-
tat. El Decret, en el seu article 7, esmenta el
nombre màxim de persones que es recomana
que poden ocupar l'habitatge en unes condi-
cions adequades, en funció de la seva
superfície útil. Malgrat que el nombre màxim
de persones s'ha de fixar en la cèdula d'habi-
tabilitat, es tracta d'una recomanació, la qual
pot ser però considerada orientativament, tot
matisant-la i simplificant-la, en aquest acord
per tal d'establir el nombre admissible de
persones empadronades en un mateix habi-
tatge.

Per tot això, s'acorda:
Primer. - Establir la següent ratio respecte

al nombre màxim de persones que es poden
vincular a una superfície determinada útil
d'habitatge, a fi d'obtenir una relació entre
els dos conceptes que pugui garantir l'obser-
vança d'uns requisits mínims d'habitabilitat
en els edificis d'habitatge:

Superfície útil (S)§ Nombre màxim de persones#

* 15 S 50 m2§ 6 persones#
* 50< S 80 m2§ 9 persones#
* 80< S 110 m2§ 12 persones#
* S > 110 m2.§ fins a 15 persones(160m2)#

Segon. - Una vegada exhaurida aquesta
ratio, no es podrà empadronar cap altra per-
sona en el domicili, sense que aquesta limita-
ció pugui considerar-se com un impediment
per a empadronar-se en qualsevol altre domi-

cili del municipi on no s'hagi esgotat aquesta
ratio, sempre que s'acompleixin els requisits
exigibles.

Tercer. - L'Oficina d'Atenció al Ciutadà
podrà exigir, abans de portar a terme l'empa-
dronament, si s'escau, els documents neces-
saris que permetin comprovar que l'empa-
dronament sol·licitat no esgota la ratio apro-
vada.

Quart. - Publicar aquest acord en el BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA als efectes de
donar-ne públic coneixement, i donar-ne
trasllat als Departaments municipals interes-
sats. L'acord entrarà en vigor l'endemà de
l'esmentada publicació.»

Vilafranca del Penedès, 13 de febrer de
2006.

L'Alcalde, Marcel Esteve i Robert.

022006005066
A

Vilafranca del Penedès

EDICTE

Resolució de l'Ajuntament de Vilafranca
del Penedès, per la qual s'anuncia la contrac-
tació administrativa de les Obres de Reasfal-
tat de Carrers de Vilafranca del Penedès -
2006, per procediment obert i mitjançant
Concurs Públic, d'acord amb allò que esta-
bleix l'article 73 i 74 de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques, conforme
al contingut següent:
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Vilafranca
del Penedès.

b) Dependència que tramita l'expedient:
Unitat Administrat del Servei de Via Pública.

c) Núm. d'Expedient: 0738/2006.
2. Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: Contractació de
les obres de reasfaltat de carrers de Vilafran-
ca del Penedès

b) Termini d'execució: La durada de les
obres és d'un mes a partir de la seva formalit-
zació.
3. Tramitació, Procediment i forma
d'Adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació
a) Import Total: 119.962,28 EUR. (I.V.A.

inclòs).
5. Garanties

a) Provisional: No és preceptiva.
b) Definitiva: El 4 % de l'import de l'adju-

dicació.
6. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Unitat Administrativa del Servei
de Via Pública.

b) Domicili: Plaça de Jaume I, núm. 8-10,
Entresol.

c) Telèfon: 93 892.36.90.

d) Telefax: 93 817.17.40.
e) E.mail: viapublica@vilafranca.org.
f) Localitat: 08720 - Vilafranca del

Penedès.
7. Requisits específics del contractista

a) La solvència econòmica, financera i tèc-
nica, es poden acreditar, alternativament, per
un dels criteris establerts en el Plec de Pres-
cripcions Administratives del concurs.
8. Presentació d'ofertes

a) Termini de presentació: 26 dies naturals
a partir de la publicació del present anunci
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

b) Documentació a presentar: S'ajustarà a
la prescrita en el Plec de Clàusules Adminis-
tratives Particulars d'aquest Concurs.

c) Lloc de presentació: En la mateixa Uni-
tat Administrativa.
9. Obertura de les ofertes

a) Entitat: Unitat Administrativa del Servei
de Via Pública.

b) Data: Cinquè dia hàbil posterior al de la
finalització del termini per a la presentació.
10. Despeses d'anuncis

Les despeses per la publicacions dels
anuncis del present concurs, seran sufragades
per l'adjudicatari.

Vilafranca del Penedès, 21 de febrer de
2006.

L'Alcalde, Marcel Esteve i Robert.

022006005072
A

Vilalba Sasserra

ANUNCI

Decret núm. 27/2006, de 20 de febrer:
Vist l'acord d'aprovació inicial del Regla-

ment regulador del servei de transport públic
de viatger a través d'auto - turisme adoptat en
sessió celebrada pel Ple de dia 29 de setem-
bre de 2005.

Atès que no s'han presentat al·legacions ni
reclamacions durant el període d'informació
pública i que d'acord amb l'apartat segon de
l'esmentat acord, s'ha d'entendre definitiva-
ment aprovat.

D'acord amb el que disposen els arts.
21de la Llei 7/1985 de la Llei de Bases de
Règim Local, i les modificacions introduïdes
per la Llei 11/1999, de 21 d'abril i actualitza-
da a data 21 de desembre de 2003 i a l'arti-
cle 53 del Reial Decret 2/2003, municipal i
de Règim Local a Catalunya.

Resolc:
Primer. - Declarar l'aprovació definitiva de

l'esmentat Reglament regulador del servei de
transport públic de viatger a través d'auto -
turisme.

Segon. - Trametre el present acord i la
còpia integra i fefaent de l'esmentat Regla-
ment a l'Administració de l'Estat i a la de la
Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que
disposa l'article 65.3 del ROAS.

Tercer. - Publicar íntegrament el text de
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l'esmentat Reglament al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona, al tauler d'anuncis
de la corporació i anunciar al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, la referència
del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA en què
s'hagi publicat íntegrament el text.

Ho mana i signa l'Alcaldessa davant meu
la Secretària, que en dono fe.

REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE TRANSPORT
PÚBLIC DE VIATGER A TRAVÉS D'AUTOTURISME

CAPÍTOL I

Objecte

Article 1r
1.-Aquest Reglament té per objecte, dins

les competències municipals, la regulació del
servei de transport públic de viatger a través
d'auto-turisme.

2. Per a l'exercici i l'ús de les activitats
regulades per aquest Reglament, indepen-
dentment i sense perjudici del compliment
de qualsevol altres normes de l'estat i de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, es
requereix el compliment de les normes i les
prescripcions contingudes en aquest Regla-
ment.
Article 2n

Per tot allò que no es preveu en aquest
reglament d'una forma expressa, s'aplicarà el
previst en la Llei 19/2003, de 4 juliol, del taxi
publicada en el  Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya núm. 3926 de data 16 de
juliol de 2003.

CAPÍTOL II

Dels vehicles

Article 4t
Qualsevol llicència de Taxi podrà tenir

adscrit un sol vehicle, del qual la persona
titular disposi de la llicència, en virtut d'al-
gun dels següents títols: propietat o usdefruit;
arrendament financer o lísing i arrendament
ordinari.

El nombre de places dels vehicles adscrits
a les llicència de taxi tindrà des de cinc pla-
ces, inclosa la persona que condueixi, fins a
nou places, inclosa la persona que condueix,
disposats amb comoditat i amplitud. Hauran
de complir, a més, les següents prescripcions:

1. El color de l'exterior del vehicle haurà
de ser blanc uniforme i inscripcions en negre;
tot això sense perjudici que el Ple de l'Ajun-
tament disposi l'ús d'altres colors.

2. El vehicle haurà de portar l'indicador de
"taxis" en la seva part superior i amb un llum
verda incorporada. Durant la nit haurà de
portar aquesta llum verda encesa quan no
s'estigui realitzant servei.

3. El vehicle haurà de disposar de portes
d'accés independents per a les places ante-
rior i posterior. Haurà de ser dels anomenats
normalment tipus turisme, llevat dels expres-
sament autoritzats per transportar persones
amb minusvalideses.

4. A l'interior del vehicle, s'hi haurà d'ins-
tal·lar l'enllumenat elèctric necessari, que
el/la conductor/a haurà d'encendre durant els

serveis nocturns, quan el passatger hi pugi o
en baixi.

5. Haurà d'anar proveït d'extintor d'incen-
dis.

6. Haurà d'estar dotat, com a mínim,
d'una roda de recanvi en bones condicions
d'ús i de les eines que permetin reparar ava-
ries d'escassa importància.

7. Els vehicles autoritzats per a l'ús de
combustible gasós pel sistema de botelles
hauran d'anar proveïts d'un maleter amb
capacitat per a dues maletes, d'una mida
mínima de 70 x 45 x 20 cm.

8. A les portes del davant portarà l'escut
de Vilalba Sasserra i sota l'escut figurarà el
nom de Vilalba Sasserra de deu centímetres
d'altura i amplària i, a sota, el número de la
respectiva llicència de la mateixa mida i del
mateix color negre. Les dimensions d'aques-
tes inscripcions hauran de ser establertes al
disseny confeccionat per l'Ajuntament de
Vilalba Sasserra.

9. Haurà de dur una placa de plàstic o de
material brillant de 20 x 15 cm aproximada-
ment, de color marfil clar o blanc situada al
costat contrari del seient del conductor, on
figuri les paraules" Lliure-Libre", amb lletres
negres, visibles a través del parabrisa. De la
mateixa manera, haurà de disposar d'un llum
verd incorporat a les lletres, al sostre del
vehicle.

10. En el tauler de comandaments haurà
de dur una placa en què consti el número de
la llicència municipal i el de places del vehi-
cle. També a l'interior del vehicle, situada
sobre la porta posterior dreta, s'hi haurà de
col·locar una inscripció, d'una mida de 20 x
10 cm, amb lletres majúscules negres sobre
fons blanc de 5 mm, amb la inscripció "exis-
teix a disposició del viatger un exemplar de
tarifes i un llibre de reclamacions - existe a
disposición del viajero un ejemplar de tarifas
y un libro de reclamaciones".

CAPÍTOL III

Obligacions i drets dels titulars de les
llicències

Article 5è

Obligacions

A. Vehicles
* Queden obligats a conservar-los en per-

fecte estat, amb el màxim de seguretat i nete-
ja, tant per dintre com per fora, i en perfectes
condicions mecàniques, proveïts amb les
eines pròpies per a la reparació de les avaries
d'urgència i amb roda de recanvi i extintor
d'incendis.

* Les revisions anuals dels vehicles per
comprovar el seu bon estat de seguretat, con-
servació i documentació, es realitzaran per
les Delegacions d'Indústria i Energia i per les
Entitats Locals el mateix dia i hora, llevat que
raons provades ho impedeixin.

* Les revisions extraordinàries de vehicles
que ordenin portar a terme les autoritats
abans esmentades es podran realitzar en
qualsevol moment.

* Sota cap pretext o circumstància es

podran fer servir els vehicles pel transport de
qualsevol classe de mercaderies amb fins
comercials, tret de petits paquets o missatge-
ria, tot de conformitat amb la normativa
vigent.

* Al vehicle es portarà tota la documenta-
ció obligatòria d'acord amb la normativa
vigent, en especial la referent al conductor, el
vehicle i el servei, en especial el llibre o full
de reclamacions.
B. Assegurances

Els propietaris dels vehicles hauran de
concertar obligatòriament una pòlissa d'asse-
gurança que cobrirà els riscs determinats per
la vigent legislació. El vehicle vinculat a la
llicència local, que li dóna la facultat per a la
prestació de qualsevol tipus de servei públic,
i que ve regulat en aquesta Ordenança, haurà
de figurar a nom del titular d'aquesta en el
Registre de la Direcció General de Trànsit.
C. Serveis

* Haurà de prestar el seu servei tots els
dies de l'any llevat de les següents excep-
cions:

a) Que el conductor del vehicle no pogués
prestar servei per malaltia, degudament justi-
ficada o per greus problemes familiars.

b) Quan el vehicle, per necessitat de repa-
ració, no pugui prestar serveis.

c) Quan per motiu de què el conductor
assalariat gaudeixi de vacances i el titular de
la llicència no disposi d'un altre conductor
per a la seva suplència. Així mateix, quan el
titular de la llicència, que a la vegada sigui el
seu propi conductor, gaudeixi del temps nor-
mal de vacances. En ambdós supòsits haurà
de comunicar aquesta circumstància a l'A-
juntament.

d) Per motiu de festa setmanal que deter-
minaran els propis titulars.

* El conductor del taxi davant l'Ajunta-
ment de Vilalba Sasserra, abans del dia 1 de
desembre de cada any presentarà un calen-
dari i horari disposant el servei amb tots els
aspectes necessaris per a la cobertura del ser-
vei, aquest calendari, un cop aprovat per
l'Alcaldia de l'Ajuntament de Vilalba Sasserra
serà d'obligat compliment pels taxistes.

* En cas que no es presentés el document
a què es fa referència al punt anterior dins el
termini establert, l'Ajuntament de Vilalba
Sasserra el redactarà d'ofici, l'Alcaldia de l'A-
juntament de Vilalba Sasserra l'aprovarà
essent d'obligat compliment pels taxistes.
Article 6è

Drets
a) A percebre l'import dels seus serveis

conforme a les tarifes legalment aprovades.
b) Quan el viatger deixi transitòriament el

vehicle llogat i el conductor hagi d'esperar la
seva tornada podrà reclamar, a títol de garan-
tia, l'import del recorregut fet més l'equiva-
lent a una hora d'espera.

c) En cas d'avaria o accident que faci
impossible la continuïtat del servei, el viat-
ger, que podrà sol·licitar la intervenció d'un
agent de l'autoritat que ho comprovi, haurà
d'abonar l'import del servei fins al moment
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de l'avaria o accident.
d) Podrà sol·licitar llicència per a la con-

ducció del seu vehicle, de manera permanent
o de suplència a favor d'una altra persona.
Acompanyarà projecte de contracte de tre-
ball i compromís de donar-lo d'alta en la
Seguretat Social, així com justificar que el
proposat compleix els requisits que s'assen-
yalen en el capítol VI referent als conductors.

e) A que es traspassi la seva llicència a la
persona que proposi sempre que aquesta reu-
neixi les condicions que s'assenyalen a l'arti-
cle 21 b) d'aquesta Ordenança.

f) A que l'Ajuntament de Vilalba Sasserra
realitzi totes les accions que siguin al seu
abast als efectes de combatre qualsevol
actuació de persones que suposi una com-
petència deslleial.
Capítol IV

De la prestació dels serveis

Article 7è
L'Ajuntament podrà fixar "parades" i deter-

minarà les dotacions de cadascuna d'elles i
la conveniència o no d'instal·lar-hi telèfon.
Podrà fixar el número màxim d'aquests vehi-
cles que podran estar a cada parada, assen-
yalant la manera d'estacionar-se.
Article 8è

1. L'horari nocturn comprèn des de les
23:00 hores fins les 6:00 hores del dia
següent. Durant aquest horari el servei es rea-
litzarà directament a un número de telèfon
que el taxista posi a disposició del usuari.

2. En els serveis sol·licitats en horari noc-
turn, el taxista pot sol·licitar que el passatger
li garanteixi el pagament del servei, previ a la
seva prestació. Als efectes d'aquesta garantia,
dins l'horari nocturn l'operativa del paga-
ment serà la següent:

* Durant el servei nocturn es podrà cobrar
la tarifa abans de la realització del servei.

* Si el client no està conforme es podrà
denegar la prestació del servei.
Article 9è

L'Ajuntament podrà establir la prohibició
de fumar en els vehicles auto-turismes que
pertanyin al seu terme municipal, quan es
trobin ocupats per viatgers. En aquest cas els
conductors hauran de portar en l'interior del
vehicle un rètol indicatiu de la prohibició, en
lloc visible per a l'usuari. En absència de
norma per a tal efecte, s'aplicarà el dret del
no fumador, ja sigui conductor o client, en
compliment d'allò que disposa l'article 6.5
del Reial Decret 192/1988, de 4 de març,
sobre limitacions a la venda i ús del tabac
per a la protecció de la salut pública.

Així mateix, s'estableixen les següents nor-
mes per a la prestació del servei, i en alguns
punts són en cas de haver-hi més d'un taxi:

* A les parades, els tres primers vehicles
hauran d'estar situats sempre en el punt de
sortida. El que incompleixi l'esmentat ante-
riorment haurà de situar-se al final de la fila
d'espera de la parada.

* El qui, trobant-se en la parada, tingui
previst la realització d'un servei ja contractat,

té l'obligació de comunicar aquesta cir-
cumstància al que es trobi situat darrera d'ell,
per si es presentés un servei que, per la seva
durada, no pogués dur a terme. Si no ho
comunica, es veurà obligat a efectuar tota
mena de serveis que se li puguin presentar.

* Els serveis sol·licitats en la mateixa para-
da, per donar-se d'immediat, es faran per
ordre de situació preferent en l'esmentada
parada.

* Si un taxista no hi és present a la parada
deixant el cotxe aparcat en aquesta, serà
avançat pel següent cotxe, sense admetre
excusa.

* Quan se sol·licitin diversos vehicles per
prestar servei en un mateix punt o lloc, al
finalitzar el servei i tornar a la parada, es
col·locaran al final del situat, però es respec-
tarà l'ordre de col·locació que tenien quan
van sortir tots a prestar el servei comú.

* Els conductors portaran a terme el servei
amb educació i bones maneres.

* Els vehicles podran aturar-se en el lloc
més proper a la vorera i on menys privin o
obstrueixin la circulació o la fluïdesa del
trànsit, pel temps imprescindible per a la
càrrega i descàrrega de passatgers.

* Al final de cada servei s'inspeccionarà
l'interior dels vehicles per tal de comprovar si
el passatger ha deixat algun objecte en el seu
interior. En el supòsit que fos així, haurà de
dipositar-se a les oficines de la Ajuntament.

* El conductor que fos sol·licitat per a la
prestació d'un servei, personalment o per
telèfon, no podrà negar-s'hi, a menys que hi
hagi causa justificada.

Es consideraran causes justificatives:
* Quan siguin requerits per individus per-

seguits, per la policia o per les forces d'ordre.
* Ésser sol·licitat per transportar un nom-

bre de persones superior al màxim de places
autoritzades pel vehicle.

* Donat el cas, que els passatgers es trobin
en estat d'embriaguesa.

* Quan la vestimenta dels viatgers,
paquets, equipatge, etc. puguin embrutar,
deteriorar o ocasionar danys a l'interior del
vehicle.

* Quan el passatger sigui portador d'ani-
mals domèstics sense cap garantia de segure-
tat i neteja. S'exceptuen els gossos-guia per a
deficients visuals sempre que acompanyin a
aquests i portin el distintiu que acrediti que
reuneixen els requisits sanitaris correspo-
nents, tal i com preveu el Reial Decret
3250/83, de 7 de desembre.

* Els serveis d'encàrrec per donar-se amb
posterioritat, que s'encomanin a la zona de
sortida, correspondran sempre al situat en
primer lloc, llevat que el client sol·liciti a un
taxista en particular.

* Es respectaran els espais de taxis pintats
per a tal efecte i queda prohibit aparcar fora
d'ells.

* Els conductors dels vehicles estan obli-
gats a facilitar a l'usuari canvi de moneda en
metàl·lic o bitllets fins a la quantitat de 12
EUR. Si haguessin de deixar l'automòbil per a
canviar moneda fraccionària inferior a l'es-
mentat import no podran cobrar el temps

necessari com espera.
* Així mateix, d'exigir-lo l'usuari, el con-

ductor haurà d'expedir rebut del servei donat
en el que, com a mínim, constarà:

* El titular de la llicència.
* El número de la llicència.
* El servei donat.
* La quantitat percebuda.

CAPÍTOL V

Dels conductors

Article 10è
1. Per a la conducció de la modalitat de

transport urbà d'auto-turismes és obligatori
que el conductor disposi de la pertinent
llicència de conduir expedida per l'Ajunta-
ment. S'obtindrà a sol·licitud conjunta del
titular de la llicencia i de l'interessat i amb
l'acreditació de:

a) Que està en possessió de l'autorització
administrativa que, d'acord amb la legislació
vigent, habiliti per a la conducció de turismes
destinats al transport públic de viatgers amb
una massa màxima autoritzada no superior a
3.500 quilograms.

b) No patir malaltia infecto-contagiosa.
c) Conèixer les disposicions aprovades per

l'Ajuntament en matèria de circulació, els
principals carrers del terme municipal i els
edificis i llocs d'aquests i les seves rodalies,
que poguessin ser d'interès als turistes i visi-
tants.

d) La bona conducta mitjançant certificat
acreditatiu de no tenir antecedents penals o
la declaració prevista a l'article 2n de la Llei
68/1980, d'1 de desembre.

e) Qualsevol altre extrem que disposi la
legislació sectorial i l'autoritat competent.

f) Dues fotografies de carnet recents.
2. Si l'Ajuntament ho considera adient,

podrà exigir per a l'obtenció de la llicència
de conducció municipal que els aspirant es
sotmetin a un examen que palesi les condi-
cions i coneixements exigits a l'apartat ante-
rior.

CAPÍTOL VI

De les tarifes

Article 11è
1. El règim tarifari aplicat als serveis

urbans i interurbans, s'establirà per l'Admi-
nistració competent en cada cas sobre el ser-
vei, prèvia audiència de les Associacions Pro-
fessionals d'Empresaris i Treballadors repre-
sentatives del sector, de les representatives
dels Consumidors i Usuaris i del Servei Terri-
torial de Transports de la Demarcació de Bar-
celona, sense perjudici d'allò establert a la
legislació sobre control de preus.

2. Serà obligatòria la col·locació del
corresponent quadre de tarifes, tant les de
caràcter interurbà com les locals, en l'interior
del vehicle, en lloc visible per al públic. En
aquest quadre es contindran també els suple-
ments i les tarifes especials que procedeixi
aplicar a determinats serveis.
Article 12è

Les tarifes seran d'obligada observació
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pels titulars de les llicències, els conductors
dels vehicles i els usuaris, habilitant-se pels
Ens competents en cada cas sobre el servei,
les mesures pel degut control de l'aplicació
de les que s'estableixin.

CAPÍTOL VII

Règim de faltes i sancions

Article 13è
Sens perjudici de l'aplicació del règim

d'infraccions i sancions establert al Reial
Decret 763/1979, de 16 de març, Reglament
nacional dels serveis urbans i interurbans de
transports en auto-turismes, en el supòsit
d'incompliment de les obligacions inherents
a les concessions contemplades en aquesta
ordenança, es fixarà el quadre de faltes i de
sancions que s'especifica als preceptes
següents:
Article 14è

Es consideraran faltes lleus:
a) La manca de cura en la polidesa perso-

nal del conductor.
b) Fumar a l'interior del vehicle quan esti-

gui en servei.
c) La manca de cura en la polidesa interior

i exterior del vehicle.
d) Deixar el vehicle aparcat a la parada,

amb la porta tancada i sense que es trobi el
conductor a la seva disposició.

e) Les discussions entre companys de tre-
ball.

f) Tenir encesa la llum verda de la part
superior del vehicle quan aquest estigui rea-
litzant un servei, tant si el vehicle està ocupat
com si el conductor està realitzant un servei
ja contractat.
Article 15è

Es consideraran faltes greus:
a) Que el conductor corresponent-li per

torn atendre les trucades telefòniques es
negui a prestar el servei sol·licitat, sense
causa justificada.

b) Dissimular atendre el servei i no anar al
lloc o domicili pel que s'ha estat requerit.

c) Enviar el client que vingui a sol·licitar
un servei a la parada fora d'aquesta, amb la
finalitat de recollir-lo seguidament i prestar-li
el servei d'immediat.

d) El cobrament abusiu als usuaris o cobrar
tarifes inferiors a les autoritzades.

e) Posar en servei el vehicle que no estigui
en bones condicions de funcionament.

f) Fer servir paraules o gestos grotescos i
amenaces en el tracte als usuaris o conduc-
tors d'altres vehicles.

g) No complir les normes establertes sobre
la utilització del telèfon a les parades.

h) No contribuir en els pagaments i despe-
ses del serveis comuns.

i) Organitzar qualsevol tipus de joc en les
parades.

j) L'incompliment del previst en l'apartat l)
de l'article 10è.

k) No respectar la retolació i color deter-
minats com a oficials pels vehicles adscrits al
servei.

l) Cometre tres faltes lleus en un període

de dos mesos o sis en un any.
Article 16è

Es consideraran faltes molt greus:
a) Abandonar el viatger sense portar a

terme el servei pel que fou requerit i sense
causa que justifiqui l'esmentat abandona-
ment.

b) Retenir qualsevol objecte abandonat en
el vehicle sense posar-ho en coneixement de
l'autoritat competent en el termini de les vint-
i-quatre hores següents.

c) Conduir el vehicle en estat d'embria-
guesa.

d) La comissió de delictes qualificats pel
Codi Penal com a dolosos, amb ocasió o
amb motiu de l'exercici de l'ofici al que fa
referència aquest Reglament.

e) Cometre tres faltes greus en el decurs de
dos mesos o sis en un any.
Article 17è

1. Les sancions per les esmentades faltes
seran, d'acord amb la seva gravetat una de
les que s'especifiquen als següents apartats:

a) Faltes lleus: amonestació escrita, multa
fins a 50 EUR o suspensió de la llicència
municipal de parada o de conduir fins a 5
dies. L'òrgan competent serà l'Alcaldia.

b) Faltes greus: multa de 50,01 fins a 300
EUR, o retirada temporal de la llicència
municipal de parada o de conduir, en el seu
cas, per un termini de 6 a 90 dies. Seran
imposades per la Comissió de Govern.

c) Faltes molt greus: multa de 300,01 fins a
1.000 EUR, retirada de la llicència municipal
de parada o de conduir, segons sigui falta del
titular de la llicència o del conductor del
vehicle, amb un mínim d'un any. L'òrgan
competent serà el Ple de l'Ajuntament.

2. Per a l'aplicació de les sancions es gra-
duaran les conductes en funció de les cir-
cumstàncies que hi concorrin.
Article 18è

1. Les sancions lleus s'imposaran prèvia
audiència de 10 dies hàbils dels titulars i
interessats, sense cap més altre tràmit.

2. Per les sancions greus o molt greus es
procedirà a l'obertura d'un expedient sancio-
nador seguint els tràmits previstos a la legisla-
ció vigent.

3. Es podrà, prèvia autorització del taxista
objecte d'expedient sancionador, comunicar
l'inici de l'expedient als representants dels
taxistes pel seu coneixement i als efectes
escaients.

CAPÍTOL VIII

De les llicències

Article 19è
L'obtenció de les llicències municipals

pels vehicles auto-turismes s'amotllaran a les
següents normes:

1) La llicència municipal serà lliurada a
nom de la persona que figuri com a propieta-
ri del vehicle al Registre de la Prefectura Cen-
tral de Trànsit.

2) Els titulars de la llicència local, per pro-
cedir a la substitució del vehicle que figura

en aquesta per un altre, hauran de sol·licitar
la pertinent autorització de l'Ajuntament, que
l'atorgarà una vegada comprovades les con-
dicions tècniques necessàries de seguretat i
conservació del mateix.

3) Les transmissions per actes "inter-vius"
dels vehicles automòbils, amb independència
de la llicència de titularitat local per la que
estan destinats, comporta implícitament l'a-
nul·lació d'aquesta, llevat que en el termini
de tres mesos en què s'hagi efectuat la trans-
missió, el transmitent l'apliqui a un altre
vehicle de la seva propietat, sempre i quan
disposi de la prèvia autorització a què fa
referència l'article anterior.

4) La llicència té uns vigència d'un any.
Transcorregut aquest any, el període de vali-
desa serà indefinida si cap de les dues parts
manifesta res en contra.
Article 20è

El número de llicències no serà limitat per
endavant, però la seva concessió per part de
l'Ajuntament vindrà vinculada per la necessi-
tat i conveniència del servei públic acreditat
mitjançant audiència de les Associacions
Empresarials de Transport en Auto-turismes,
les Associacions de Consumidors i Usuaris, i
el servei Territorial de transports de la
Demarcació de Barcelona. Es tindrà en
compte, per a la seva concessió, les especials
condicions de circulació a la població, la
necessitat de nous punts situats a la via públi-
ca i la seva possible repercussió en el trànsit,
el volum de transports col·lectius, l'increment
de la població o dels usuaris, el parc de vehi-
cles existents i la resta de circumstàncies que
discrecionalment s'estimin per justificar o no
la conveniència o necessitat de la concessió
de noves llicències.
Article 21è

Les llicències seran intransmissibles llevat
dels següents casos:

a) Per defunció o impossibilitat per exercir
la professió per part del titular, ja sigui per
malaltia, accident o jubilació per complir l'e-
dat reglamentària, en què es podrà fer la suc-
cessió a favor del cònjuge vidu o dels hereus
forçosos o familiars fins a segon grau de con-
sanguinitat que lliurament designi, o bé al
seu conductor assalariat amb permís de con-
duir i exercici en la professió durant un any.

b) Quan la llicència tingui una antiguitat
superior a cinc anys, el titular podrà transme-
tre-la, prèvia autorització de l'Ajuntament, al
seu conductor assalariat amb permís de con-
duir i exercici en la professió durant un any,
no podent el primer obtenir nova llicència de
l'Ajuntament en el termini de deu anys per
cap de les formes establertes en aquesta
Ordenança, ni l'adquirent transmetre-la de
nou sinó en els supòsits expressats en el pre-
sent article.

c) En el cas que no es reuneixi cap dels
supòsits anteriorment expressats, la llicència
de taxis quedarà a disposició municipal.
Article 22è

La titularitat de les llicències quedarà
sense efecte per renúncia expressa, per l'in-
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compliment de les obligacions inherents a
aquestes, segons el present Reglament i per
pèrdua de les condicions personals que foren
la causa de la seva concessió. En cas de
llicències disponibles, l'Ajuntament instruirà,
prèvia l'audiència de les Associacions locals
del sector, el pertinent expedient administra-
tiu per a la seva concessió, el qual es resoldrà
mitjançant acord del Ple de la Corporació.

CAPÍTOL IX

Representativitat

Article 23è
L'Ajuntament mantindrà els contactes

necessaris amb el taxista o els taxistes de la
població, a l'objecte d'aconseguir la deguda
regulació de l'activitat del transport en auto-
turismes de servei públic i el bon ordre d'a-
quest.
Article 24è

El titular o els titulars de llicències posaran
en coneixement de l'Ajuntament les dificul-
tats que troben en l'exercici de la seva tasca,
a fi i efecte, d'esmenar-les si és possible.
Especialment, comunicaran el mal estat dels
camins o recorreguts pels que requereixin els
seus serveis.
Disposicions finals.

Aquest reglament entrarà en vigor, a partir
d'haver estat publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona i regirà de forma
indefinida fins a la seva derogació o modifi-
cació.

Vilalba Sasserra, 20 de febrer de 2006.
L'Alcaldessa, Maria Teresa Colomer i

Jaurés. La Secretària-Interventora habilitada,
Marta Duset i Santanach.

022006004755
A

Vilalba Sasserra

ANUNCI

Decret d'alcaldia núm. 28/2006, de 21 de
febrer.

Vist que en data 29 de desembre de 2005,
el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment
l'avantprojecte de creació d'un registre muni-
cipal de parelles de fet, així com l'aprovació
de les normes d'organització i funcionament
de les sol·licituds d'inscripció i d'impresos
d'alta i baixa que l'han de regular.

Vist que l'esmentat acord es va sotmetre a
informació pública, mitjançant la publicació
d'un anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍN-
CIA número 8, de 10 de gener de 2006, Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
4552, de 17 de gener, i en el diari el Periódi-
co de data 9 de gener de 2006, així com al
Tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Atès que no s'han presentat al·legacions ni
reclamacions durant el període d'informació
pública i que amb la resolució del Ple, s'han
d'entendre definitivament aprovat.

D'acord amb el que disposen els arts. 21

de la LBRL i 53 del Decret Legislatiu 2/2003,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Resolc:
Primer. - Declarar l'aprovació definitiva de

l'esmentat avantprojecte de creació d'un
registre municipal de parelles de fet, com l'a-
provació definitiva de les normes d'organit-
zació i funcionament de les sol·licituds d'ins-
cripció i d'impresos d'alta i baixa que l'han
de regular, segons els textos ja publicats en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 8, de
10 de gener, Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 4552, de 17 de gener, i el
diari el Periódico de data 9 de gener de
2006.

Segon. - Publicar el present acord al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i
insertar-lo al tauler d'anuncis de la Corpora-
ció.

Vilalba Sasserra, 21 de febrer de 2006.
L'Alcaldessa, Maria Teresa Colomer i

Jaurés.

022006004982
A

Vilanova i la Geltrú

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió
ordinària de data 14 de febrer de 2006, va
aprovar, entre d'altres, el següent: acord,

«Primer. - Aprovar inicialment projecte
d'enderroc de dos edificis contigus, situats al
carrer Sant Gervasi16-18 de Vilanova i la
Geltrú, que conté l'Estudi de Seguretat i
Salut, amb un pressupost de vint-i-cinc mil
dos cents EUR (25.200 EUR) amb el 16 per
cent de l'IVA inclòs.

Segon. - Sotmetre el projecte esmentat a
informació pública per un període de trenta
dies, a comptar des de la publicació de l'a-
nunci corresponent al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, al tauler d'anuncis de la casa con-
sistorial i als diaris locals, d'acord amb el que
disposa l'article 37 del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995 de 13 de juny.

Si no es presenten al·legacions en el termi-
ni esmentat, es considerarà automàticament
aprovat de forma definitiva a tots els efectes.

Vilanova i la Geltrú, 22 de febrer de 2006.
El Secretari, Josep Gomariz Meseguer.

022006004935
A

Vilobí del Penedès

ANUNCI

El Ple d'aquest ajuntament, en sessió de
data 13 de febrer de 2006, adoptà els
següents acords:

"Primer. - Constatar el fet de la declaració
implícita d'utilitat pública i la necessitat d'o-

cupació dels béns per a l'execució de l'obra
"Urbanització d'un tram de l'avinguda Cata-
lunya".

"Segon. - Iniciar el procediment expropia-
tori dels béns i drets indispensables per al fi
de l'expropiació i aprovar la relació concreta
i individualitzada dels mateixos, que s'adjun-
ta.

"Tercer. - Aprovar el projecte d'expropia-
ció realitzat a l'efecte per l'arquitecte senyor
Miquel Raja Borràs, que s'adjunta a aquesta
proposta.

"Quart. - Autoritzar i ordenar la despesa
inherent a les indemnitzacions previstes en
l'esmentat projecte d'expropiació, per un
import total de 98.920,57 EUR, amb càrrec a
la partida 601.00/511 del Pressupost munici-
pal vigent.

"Cinquè. - Comunicar als propietaris i titu-
lars dels béns i drets que s'expropien que, en
un termini de vint dies hàbils des de la notifi-
cació d'aquests acords, poden aportar les
dades necessàries que permetin rectificar els
possibles errors que estimin s'han comès en
la relació, fent-los avinent, a més, que durant
l'esmentat termini poden convenir amb l'a-
juntament, lliurement i per avinença, l'alie-
nació dels esmentats béns i drets. Si durant
aquest termini no es presenta cap proposta a
l'ajuntament, o bé aquest refusa les ja presen-
tades, s'entendrà que no ha estat possible
arribar a l'adquisició per avinença i conti-
nuarà el procediment expropiatori.

"Sisè.- Disposar que s'iniciï l'expedient de
fixació del preu just dels béns i drets respecte
a l'alienació dels quals no s'arribi a cap avi-
nença, segons l'apartat anterior, mitjançant
l'obertura de les peces separades correspo-
nents.

"Setè.- Disposar que aquests acords es
publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, en el tauler d'anuncis municipal i
en el diari "La Vanguardia", i que es notifi-
quin personalment als interessats.

"Vuitè. - Facultar el senyor alcalde, en
Joan Esteve Ràfols, perquè subscrigui tots els
documents, públics o privats, que siguin
necessaris per a l'execució dels presents
acords."

Es fa públic per a coneixement general,
juntament amb la relació de béns i drets afec-
tats, amb la indicació que aquest acte, essent
de mera tramitació, no és susceptible de cap
recurs, sens perjudici que se n'interposin els
que es considerin procedents.




