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Núm. 10133
AJUNTAMENT DE RIPOLL
Anunci d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança de
civisme i convivència ciutadana
El Ple de l'Ajuntament de Ripoll, en sessió de data 26 de gener de
2010, va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de
Civisme i Convivència Ciutadana Transcorregut el termini d'informació pública sense que s'hagin presentat reclamacions ni suggeriments, l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu tal i
com es constata en el Decret d’Alcaldia de data 2 de juliol de 2010,
motiu pel qual en compliment d'allò establert als articles 70.2 de la
Llei 7/1985 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, es procedeix a la
publicació del text íntegre de la modificació segons es transcriu a
continuació:
Modificació ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana
- Modificacions en el preàmbul de l’ordenança
S’afegirà el text següent:
“Aquesta ordenança estableix els mecanismes per corregir i, si
s’escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida. Per tal de donar una major rellevància i compliment a aquesta ordenança i amb la finalitat
d’obtenir resultats educadors, més enllà dels resultats sancionadors i pecuniaris ja previstos es creu amb la necessitat de disposar
d’un mecanisme que serveixi per instaurar un seguit de mesures
alternatives a les sancions pecuniàries ja previstes.
Les mesures alternatives que es puguin proposar consisteixen en el
compliment de les obligacions o tractaments imposats a l’autor
d’una sanció administrativa com alternativa al pagament pecuniari, de manera que dita mesura alternativa s’articularà entorn als
supòsits previstos en la pròpia ordenança que es proposa
modificar, substituint la sanció pecuniària per una activitat amb la
finalitat més reeducativa i de reinserció social.”
- Modificacions en l’articulat
En el títol VI (Règim sancionador) s’afegeix el capítol II que es
denominarà MESURES ALTERNATIVES i que dit capítol contindrà els següents preceptes:
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Article 143. Mesures alternatives
Aquest capítol preveu els casos en que les sancions administratives derivades de l’aplicació d’aquesta ordenança podran substituir-se per a la realització de serveis a la comunitat, a excepció
que la persona infractora i sancionada sigui un menor d’edat. En
aquest cas serà d’aplicació l’ordenança reguladora de les mesures
alternatives a sancions administratives, l’àmbit d’aplicació de la
qual és a persones menors d’edat.
Podran acollir-se a aquestes mesures alternatives les persones que
se’ls hagi imposat alguna sanció derivada de l’incompliment
d’aquesta ordenança mitjançant la corresponent petició prèvia en
la forma i sobre la base del contingut assenyalat en aquest capítol.
Article 144. Procediment
El procediment es pot iniciar d’ofici o a petició dels interessats.
Atès que es tracta d’un servei voluntari els usuaris han d’acceptar
de forma expressa la substitució de la sanció econòmica per la
mesura alternativa arbitrada en cada cas.
La substitució de la sanció o sancions imposades pel treball comunitari serà efectiva un cop realitzat aquest, amb informe favorable
del seu desenvolupament emès pel responsable de l’activitat, i
sempre i quan la persona sancionada no reincideixi en el període
de 4 mesos a comptar a partir de la signatura del document
d’acceptació de la mesura alternativa.
Article 145. Tipus
Les possibles tasques poden inscriure’s en l’àmbit dels serveis
personals (voluntariat amb persones grans, infants i joves, persones amb disminució, famílies..., participació en campanyes específiques com repartiment d’aliments o joguines, entre altres), també
en activitats programades per l’escola taller o taller d’ocupació o
serveis similars, així com qualsevol altra activitat que l’Ajuntament
que desenvolupi.
Article 146. Determinació
La determinació de les mesures alternatives es farà mitjançant la
participació dels professionals municipals de l’àmbit dels serveis
socials, convivència i civisme, esports, governació o educació i
també es podran realitzar mitjançant entitats col·laboradores de
l’àmbit dels serveis socials, sanitaris o similars.
Es realitzarà un seguiment de l’execució de les mesures per part de
personal municipal o adscrit a l’entitat on es facin, donant el
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suport i l’orientació socioeducativa necessaris, amb la finalitat
d’afavorir- ne la integració social i informar l’autoritat municipal
de l’evolució i el compliment de la mesura.
Article 147. Còmput
El còmput d’aquest servei en hores de treball comunitari alternatives a la sanció, es valorarà tenint en compte l’import de la
sanció que es convalidarà a raó de 6,01€ per a cada hora de treball
comunitari realitzat. En qualsevol cas, i independent de la
quantitat econòmica de la sanció que es substitueixi pel treball
comunitari, el temps mínim a realitzar serà de 30 hores.
Article 148. Idoneïtat de l’interessat
Per tal de valorar la idoneïtat de l’interessat es tindran en compte
els antecedents administratius i penals de l’infractor i en cas que
sigui necessari, també es podrà demanar l’informe social als
serveis socials municipals.
Article 149. Termini màxim de realització dels treballs en benefici
de la comunitat
En tot cas la realització del treball comunitari haurà de fer-se en un
termini màxim de 4 mesos des del moment de signar el document
d’acceptació per part de l’usuari.
Article 150. Caràcter voluntari i no retribuït
Tenint en compte el caràcter voluntari i no retribuït del serveis a
realitzar aquest no donarà lloc a alta a la Seguretat social. No
obstant l’Ajuntament preveurà una assegurança d’accidents i
responsabilitat civil pel temps efectiu de la prestació alternativa.
Article 151. Formalització de la substitució de la sanció per mesures alternatives.
La substitució de la sanció per mesures alternatives es recollirà en
un document que signaran els representants de l’Ajuntament, els
de l’entitat on es faci el servei (si és el cas) i la persona interessada
segons model que disposarà l’Ajuntament de Ripoll.
S’afegeix una disposició transitòria
Disposició transitòria tercera
Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l’entrada
en vigor del capítol II del Títol VI de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana podran acollir-se a l’aplicació de les mesures
alternatives a la sanció econòmica sempre i quan no s’hagi dictat
resolució imposant sanció. En els demés casos, o sigui quan ja
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s’hagi dictat resolució imposant sanció, es regirà per la normativa
anterior i no serà d’aplicació el capítol II del Títol VI de l’ordenança de civisme i convivència.
Es modifica la disposició final
Disposició final
Aquesta ordenança consta de 151 articles, 1 disposició derogatòria,
4 disposicions addicionals, 3 disposicions transitòries i 1 disposició
final, i va ser aprovada inicialment pel Ple Municipal en sessió del
dia 27 de desembre de 2005, aprovada definitivament i publicada
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 46 de data 7
de març de 2006, i fou modificada en virtut d’aprovació inicial
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el dia 26
de gener de 2010, esdevenint aprovada definitivament per haver
transcorregut el termini d’informació pública sense haver-se
presentat al·legacions, suggeriments, reclamacions i/o objeccions.
Recursos procedents contra l’acte publicat
Contra l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança,
aquest acte administratiu és definitiu en via administrativa, es
podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala
Contenciosa i Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar del dia següent al
de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop que publicat completament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i hagi transcorregut el termini establert a l’article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Ripoll, 2 de juliol de 2010
Gerard Soldevila i Freixa
Secretari
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Núm. 10138
AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Edicte d’informació pública del Pla de prevenció d’incendis forestals
Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el
proppassat dia 21 de juny, el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de Riudellots de la Selva, redactat per l’Enginyer de Monts Sr.
Antoni Güell i Bosch; se sotmet a informació pública pel termini de
30 dies, als efectes que es pugui examinar i formular, si escau, les
al·legacions que es considerin oportunes.
Riudellots de la Selva, 30 de juny de 2010
Josep Maria Corominas i Pujol
Alcalde en funcions
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