
 

INFORME sobre la modificació de l’Ordenança Genal de Convivència Ciutadana número 9.  

 

L’Ordenança General de Convivència Ciutadana descriu els llindars de la coexistència en societat, 

i en especial en un medi urbà, expressa una sèrie d’obligacions de respecte i cura de  l’entorn. 

Les persones conciutadanes, les instal·lacions, la via púbica i el medi ambient són elements 

col·lectius de la societat urbana.  

La Constitució de 1978 ha mantingut en l’article 25, -donant-li rang constitucional-, la potestat 

administrativa de sancionar, que ve a ser admesa per la pròpia Constitució en el seu article 45.3. 

L’exercici de la potestat administrativa comporta el compliment de totes les garanties legals i la 

necessitat de protecció amb tots els mitjans legals previstos dels conjunt de la ciutadania.   

L’Ordenança General de Convivència Ciutadana és una norma municipal de caràcter 

reglamentari en compliment de les competències derivades de l’art. 237 del Decret legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de 

Catalunya i 139 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

La finalitat de la present modificació presenta com a objectius redreçar conductes dirigides a 

malmetre elements urbans  de caràcter municipal i d’ús públic, és la finalitat de la modificació 

del segon epígraf de l’article 17. Conscienciar del greuge comés, preveure la necessitat de 

reparar el dany causat i fer rectificar comportaments permetrà gaudir d’un espai públic 

saludable i útil a les necessitats de la vida diària.    

L’espai comú i la seva cura és matèria de coresponsabilitat entre persones, entitats de la ciutat, 

i la pròpia l’Administració Local en exercici de les seves competències, han ha d’exercir les 

competències de control en la recerca de l'harmonia, la qualitat de vida i l'equilibri de la ciutat.  

 

A Cornellà de Llobregat, en la data i hora de la seva signatura electrònica.  

 

 

Dolors Leyva Grasa 
Cap de l’Àrea de Gestió de Programes de l’Alcaldia 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
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