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ANUNCI   

 
Es fa públic que aquest Ajuntament té projectat aprovar una vuitena modificació de l’Ordenança 

General de Convivència Ciutadana pel que, d’acord amb el que disposa l’article 133.1 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques, es 

sotmet aquest projecte a consulta pública de la ciutadania, a fi de recavar l’opinió de les 

persones i organitzacions més representatives, que siguin afectades per aquesta futura norma, 

sobre els aspectes següents 

  

TÍTOL/DENOMINACIÓ DE 

LA NORMA  

ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA (MODIFICACIÓ NÚMERO 

8)  

SITUACIÓ QUE REGULA  Modificar les obligacions i règim sancionador de persones i establiments relatius a 

l’ús dels espais públics i bona convivència.    

OBJECTIUS QUE 

PERSEGUEIX  

La finalitat de la present modificació presenta dos objectius. La salut de la 

comunitat urbana és una de les finalitats de la Ordenança de Convivència, així com 

el manteniment del correcte estat de la via i dels espais públics. Els comportaments 

incívics i insalubres han de ser mitigats. L’abandonament de residus al carrer 

contribueixen a la proliferació de plagues nocives per a la Salut de la ciutadania. La 

vida dins la Ciutat comporta unes obligacions de comportament i cura respecte dels 

residus que s’originen, i la manera en que cal desfer-se’n. El llançament 

indiscriminat i fora dels espais habilitats és un comportament contrari a la 

convivència, amb conseqüències negatives mesurables que han de ser pal·liades.  

Pel que es proposa un increment de la sanció correctora de la infracció. Un segon 

objectiu normatiu és ampliar les actuacions municipals envers la vigilància i control 

d’activitats contràries a la seguretat ciutadana, previstes a la Llei 4/2015, de 30 de 

març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana, o la llei que la substitueixi.  Així com 

les actualitzacions derivades dels canvis normatius esdevinguts.  

Principals alternatives 

considerades  

Ampliar el règim sancionador, assolint la plena competència municipal en les 

conductes més habituals i causants de molèsties a la vida en societat a la Ciutat. 

Així com defugir de discrecionalitat i acomplir el principis rectors de la normativa 

sancionadors. I agilitzant els processos d’imposició  i compliment de les sancions.   

Necessitat i oportunitat de 

la seva aprovació 

 Es considera necessari i peremptori l’adaptació de la normativa municipal de 

convivència  per pal·liar determinats comportaments incívics actuals.   

  

 

Els interessats en participar-hi podran fer arribar els seus suggeriments a l’Ajuntament des del 

dia 21 de setembre al 19 d’octubre de 2022, mitjançant la seu electrònica a través d’instància 

genèrica o presencialment al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament.  


