Àrea de Drets Socials i
Serveis a les Persones

Identificació de l’expedient
GESAD 70/2016

Aprovació del Text Consolidat de l’Ordenança Bases de convivència democràtica a la ciutat
A L’AJUNTAMENT PLE
Fets
1. L’Ordenança Bases de convivència democràtica a la ciutat es va aprovar definitivament en la
sessió del 24 d’octubre de 2014, pel Ple de l’Ajuntament de Terrassa. El text íntegre es va publicar
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 21 de novembre de 2014.
2. L’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals fou aprovada definitivament per
acord del Ple municipal de data 24 de setembre de 2015. Va ser publicada al Butlletí Oficial de la
Província de data 13 d’octubre de 2015, i la seva entrada en vigor és des de quinze dies després
de la seva publicació al Butlletí Oficial.
3. En aplicació de la disposició derogatòria de l’Ordenança municipal de tinença i protecció
d’animals, resulten derogades i sense efecte les referències als animals que conté l’Ordenança
Bases de convivència democràtica a la ciutat.
4. Entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
5. Acords del Ple municipal de 21 de desembre de 2016, en relació a la no penalització del joc a
l’espai públic.
6. A l’informe tècnic inclòs a l’expedient s’expliciten detalladament totes i cadascuna de les
modificacions proposades al text vigent de l’Ordenança, amb la finalitat de disposar d’un Text
Consolidat actualitzat i concordant amb la normativa de referència; tant en l’articulat com en el
quadre de sancions.
7. També s’ha procedit a esmenar alguns errors materials detectats, principalment en les
referències dels articles del quadre de sancions.
Propostes de modificació
A continuació es relacionen les propostes de modificació més significatives:
1. S’han suprimit les referències als animals dels articles 12 i 36 així com en el quadre annex de
sancions.
2. Es suprimeix l’article 21.1, quedant l’article 21 de la següent manera:
“La pràctica de qualsevol joc a l’espai públic està sotmesa al principi general de respecte envers
les altres persones, al seu ús adequat, i al fet que no comportin perill per a la seva integritat física
ni per als béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats”.
En conseqüència, s’elimina del quadre annex la sanció per realitzar jocs en espais en què figuri
degudament senyalitzada la seva prohibició, tal i com s’estableix en l’acord del Ple municipal de
desembre de 2016.
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3. S’eliminen la Disposició Transitòria Segona, Tercera i Quarta donat que resulta obsoletes. Es
substitueixen per una Disposició Transitòria Segona on ha de constar: “En aquells casos que no
es puguin aplicar les previsions d’hores de compromís social regulades en la present Ordenança,
s’aplicarà l’article 78.3 de l’antiga Ordenança de bon govern i convivència ciutadana”, que diu:
“Es podrà condonar la sanció mitjançant la substitució de la multa per l’obligació positiva de
restitució reparació dels béns lesionats o la participació en actuacions formatives o cíviques
substitutòries”.
8. Per l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, s’han actualitzat les diverses referències a l’antiga Llei contingudes a
l’Ordenança, i també es modifica l’article 55 per adaptació a l’article 85 de l’esmentada Llei.
9. Es modifica l’article 51 per adaptació a l’article 28 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector
públic.
10. S’actualitza el Quadre de Sancions d’acord amb les modificacions escaients detallades a
l’informe tècnic i que afecten la numeració i s’ha adaptat a les modificacions de l’articulat
descrites en els punts precedents.
Fonaments de dret
1. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, articles 62 i 63.
Vistos aquests antecedents i els informes dels serveis municipals que acompanyen la proposta, la
Comissió Informativa de Drets Socials i Serveis a les Persones, proposa a la consideració del Ple
de l’Ajuntament l’adopció del següents:
ACORDS
1. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Bases de convivència democràtica a la ciutat,
i el seu Text Consolidat definitiu.
2. Sotmetre l’acord d’aprovació inicial del Text Consolidat de l’Ordenança Bases de convivència
democràtica a la ciutat a informació pública i audiència als interessats mitjançant un anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans
de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació; durant el termini de trenta
dies establert per l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
per a la formulació de reclamacions, al·legacions i suggeriments. En cas de que no se’n produeixi
cap, l’acord esdevindrà definitiu.
No obstant això, l'Excm. Ajuntament en Ple acordarà segons consideri més adient.

Terrassa, 9 de març de 2017
La tinent d’alcalde de Drets Socials i
Serveis a les Persones

Lluïsa Melgares Aguirre
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