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De conformitat amb l’article 3.2.d) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, es publica a la 
Seu electrònica del Excm. Ajuntament dels Hostalets de Pierola (Barcelona), amb omissió de 
les dades de caràcter personal, el següent:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 11 DE MAIG DE 2022

Assistents: Sr. Gerard Parcerisas Valls, Sra. Gemma Fabrés Casals, Sra. Irene Abad 
Gil, Sr. Xavier Alberich Ruiz, Sra. Iolanda Gallardo Magdaleno, Sr. Daniel Vendrell 
Domínguez, Sra. Carme Zaragoza Otón, Sr. Jordi Ramas Hinojosa, Sr. Jordi Parcerisas Valls 
i Sra. M. Àngels Lorés Otzet.

Absents: Sr. Jaume Trias Cambra.

A la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, a 11 de maig de 2022, es reuneix 
l’Ajuntament en sessió plenària ordinària, en primera convocatòria, sota la presidència del Sr. 
Gerard Parcerisas Valls, alcalde-president, amb l’assistència dels regidors abans esmentats, 
assistits per la secretaria de la corporació, la Sra. M. Alba Arrufat Vilaginés, que dóna fe de 
l’acte.

La present sessió del Excm. Ajuntament en Ple dels Hostalets de Pierola ha estat gravada en 
suport audiovisual en el document digital denominat “20220511 PLE ORDINARI.mp4” 
corresponent a l’ Acta del “PLE ORDINARI 11-05-2022”, que es conserva en el sistema 
informàtic municipal, quedant garantida la seva integritat i autenticitat mitjançant el document 
electrònic, incorporat a l’expedient administratiu electrònic de la sessió en la direcció següent: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=0 ,
amb el codi d’Integritat (SHA-256) següent: 
5ab30afbe33be4a989799b39dc0a48e91a06037817e459c1957fc5b6bc8c8f01

En aquest suport queden recollides les intervencions dels Srs. regidors de la Corporació que 
han participat en les deliberacions a manera de diari de la sessió. 

Essent les dinou hores i trenta minuts, el Sr. alcalde declara oberta la sessió ordinària donant 
pas al primer punt de l’ordre del dia:

1.- APROVACIÓ DE LA MINUTA D’ACTA DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE 9 DE MARÇ 
I 13 D’ABRIL DE 2022. 

El Sr. alcalde pregunta als Srs regidors, si tenen alguna observació o pregunta a fer en 
referència a les actes de les sessions dels Plens de 9 de març i 13 d’abril de 2022. 

El debat es troba recollit en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=35

Concloses les intervencions, es procedeix a votar les actes amb 10 vots a favor (5 ERC-AM, 
4 SUMEM-CP i 1 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. La votació queda 
recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=70

2.- DONAR COMPTE INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE 
PAGAMENT A PROVEÏDORS – 1ER. TRIMESTRE 2022.

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=0
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=35
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=70


2

La senyora secretària procedeix a donar lectura a la segona proposta de l’ordre del dia:

Es dóna compte de l’informe d’Intervenció que s’ha enviat el dia 28 d’abril de 2022 al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques a través de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals, en 
compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera que estableix l’obligació trimestral de subministrament d’informació 
per les Entitats Locals, i tal com s’especifiquen el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol i el 
Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pels quals es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques, 

L’informe d’intervenció diu el següent:

“Tenint en compte que aquesta Entitat Local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit en 
els articles 111 i 135 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament té l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al període mig de 
pagament amb periodicitat trimestral.

En aplicació de la metodologia de càlcul establerta a l’article 5 del Reial Decret 1040/2017, de 
22 de desembre pel qual es modifica el Reial Decret 635/2014, les dades del període mig de 
pagament de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola que s’han extret del Sistema d’Informació 
Comptable Municipal Sicalwin, de l’empresa municipal Hoserpi S.L. i del Consorci de Serveis 
d’Atenció Dependència corresponent al primer trimestre de 2022 són les següents:

Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Ràtio d’operacions pagades 8,84 dies
Import d’operacions pagades 637.845,54 €
Ràtio d’operacions pendents de pagament 20,12 dies
Import d’operacions pendents de pagament 19.813,39 € 
Període mitjà de pagament de l’Entitat 9,18 dies

Hoserpi S.L.
Ràtio d’operacions pagades 21,52 dies
Import d’operacions pagades 147.450,77 €
Ràtio d’operacions pendents de pagament 0,28 dies
Import d’operacions pendents de pagament 35.294,79 € 
Període mitjà de pagament de l’Entitat 17,42 dies

C. Serveis d’Atenció Dependència 
Hostalets de Pierola

Ràtio d’operacions pagades 0,00 dies
Import d’operacions pagades 0,00 €
Ràtio d’operacions pendents de pagament 0,00 dies
Import d’operacions pendents de pagament 0,00 € 
Període mitjà de pagament de l’Entitat 0,00 dies

PMP GLOBAL
Import d’operacions pagades 785.296,31 €
Import d’operacions pendents de pagament 55.108,18 € 
Període mitjà de pagament de l’Entitat 10,97 dies
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El Sr. alcalde pregunta als Srs. regidors, si tenen que efectuar alguna observació o aclariment 
de la proposta presentada. Les intervencions efectuades es troben seguidament: 

El debat es troba recollit en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=87

3.- DONAR COMPTE INFORME D’INTERVENCIÓ PEL COMPLIMENT D’OBLIGACIONS 
CONTEMPLADES A L’ORDRE HAP/2105/2012,  D’1 D’OCTUBRE, MODIFICADA PER 
L’ORDRE HAP/2082/2014, DE 7 DE NOVEMBRE - LLEI ORGÀNICA 2/2012 – 1ER. 
TRIMESTRE 2022.

La senyora secretària procedeix a donar lectura a la tercera proposta de l’ordre del dia:

Es dóna compte de l’informe d’Intervenció que s’ha enviat el dia 29 d’abril de 2022 al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques a través de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals,  en 
compliment de l’Ordre  HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que estableix l’obligació 
trimestral de subministrament d’informació per les Entitats Locals (art. 16) i que en el seu 
modificat per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, l’article 16.10 queda amb el següent 
redactat: “Del compliment de l’obligació de subministrament d’informació a la que es refereix 
aquest precepte, i referent als tres primers trimestres de cada any, quedarien excloses les 
Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació 
esmentada en els apartats 7 i 8 anteriors”.

L’informe d’intervenció conté la següent informació referent al 1er Trimestre de 2022:

Ajuntament dels Hostalets de Pierola

- Calendari i Pressupost de Tresoreria

- Deute viu i previsió del deute a 10 anys

Hoserpi S.L.

- Calendari i Pressupost de Tresoreria

- Deute viu i previsió del deute a 10 anys

C. Serveis d’Atenció Dependència Hostalets de Pierola

- Calendari i Pressupost de Tresoreria

- Deute viu i previsió del deute a 10 anys

Consolidat Ajuntament, Hoserpi S.L.  i C. Serveis d’Atenció Dependència Hostalets de 
Pierola

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=87
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- Informe del nivell de deute viu al final del període

El Sr. alcalde pregunta als Srs. regidors, si tenen que efectuar alguna observació o aclariment 
de la proposta presentada. Les intervencions efectuades es troben seguidament: 

El debat es troba recollit en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=237

4.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE MULTES DE 
CIRCULACIÓ PER SANCIONS IMPOSADES PER AQUEST AJUNTAMENT, REALITZADA 
PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DURANT L’EXERCICI 2021. 

La senyora secretària procedeix a donar lectura a la quarta proposta de l’ordre del dia:

Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per 
aquest Ajuntament, que ha estat rendida per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona i corresponent a l’exercici 2021.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, 
com estableix l’article 209 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i que 
importa les quanties següents:
 
- Pendent de cobrament en data 31 de desembre, per import de 36.576,29 euros. 

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions 
imposades per aquest Ajuntament, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
l’exercici 2021. 

Segon.- Comunicar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, per al seu coneixement i efectes oportuns.

El Sr. alcalde pregunta als Srs. regidors, si tenen que efectuar alguna observació o aclariment 
de la proposta presentada. Les intervencions efectuades es troben seguidament: 

El debat es troba recollit en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=304

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 10 vots a favor (5 vots ERC-AM, 3 
SUMEM-CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=361

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=237
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=304
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=361
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5.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA REALITZAT PER 
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DURANT L’EXERCICI 2021 I CORRESPONENT 
A LES LIQUIDACIONS D’INGRÉS PER REBUT I LIQUIDACIONS D’INGRÉS DIRECTE.

La senyora secretària procedeix a donar lectura a la cinquena proposta de l’ordre del dia:

Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzat per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
l’exercici 2021 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés 
directe, liquidats per aquest ens.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a aquest ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, 
com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
pel RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2021:

Rebuts 26.772,96 €
Liquidacions 15.771,46 €

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2021:

Rebuts 393.719,28 €
Liquidacions 142.657,02 €

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzat per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2021 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i 
liquidacions d’ingrés directe.

Segon.- Comunicar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, per al seu coneixement i efectes oportuns.

El Sr. alcalde pregunta als Srs. regidors, si tenen que efectuar alguna observació o aclariment 
de la proposta presentada. Les intervencions efectuades es troben seguidament: 

El debat es troba recollit en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=369

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 10 vots a favor (5 vots ERC-AM, 3 
SUMEM-CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=431

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=369
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=431
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6.- APROVACIÓ DE L’ANNEX DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE CONDICIONS DEL 
PERSONAL FUNCIONARI I DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL.

La senyora secretària procedeix a donar lectura a la sisena proposta de l’ordre del dia:

Atès que el vigent Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari d’aquest 
Ajuntament consta aprovat el 30 d’agost de 2006 i publicat al DOGC per resolució 
TRE/2352/2007, de 20 de febrer i es troba en l’actualitat en situació de pròrroga, pendent de 
la seva renovació.

Atès que el Conveni col·lectiu de treball del personal laboral d’aquest Ajuntament, ha estat 
actualitzat i renovat, constant aprovat per resolució de 17 de novembre de 2011.

Atesa la temporalitat en l’aprovació d’ambdós acords, s’han produït determinades millores en 
la regulació d’algunes condicions de treball del personal laboral en relació amb les del 
personal funcionari.

Vista l’acta d’acord de la Mesa General de Negociació de matèries comuns al personal laboral 
i funcionari celebrada el dia 5 de maig de 2022, reunida amb l’objectiu de modificar el vigent 
Acord de condicions del personal funcionari i conveni col.lectiu de treball del personal laboral 
de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola per igualar els imports de gratificació per a la 
realització de les hores extraordinàries i desplaçaments/dietes per a tots els col.lectius de 
personal de l’Ajuntament, i en la qual s’acorda el següent:

Primer.- Modificar els articles 22 i 23 del vigent Acord de condicions de personal funcionari 
actualment en situació de pròrroga de la seva vigència, amb el següent redactat:

Article 22 Treballs extraordinaris /.../

Hora extraordinària dia laboral normal: 13 EUR.
Hora extraordinària dia laboral nocturn (de 22 h a 6 h): 14 EUR.
Hora extraordinària dia festiu normal: 15 EUR.
Hora extraordinària dia festiu nocturn: (de 22 a 6h): 16 EUR.
Hora extraordinària dia festa major: 26 EUR.

Article 23 Desplaçaments i dietes

23.1 Desplaçaments i dietes 

1. S’abonaran en concepte de desplaçaments i dietes amb caràcter extrasalarial les 
despeses que puguin sorgir quan un/a empleat/da de l’Ajuntament hagi de desplaçar-
se per motius de feina i segons la normativa d’aplicació. En el cas que amb motiu de 
la feina s’hagi de realitzar un àpat, se li abonarà el preu d’aquest fins a un màxim de 
15 euros. 

2. Els desplaçaments i les dietes es pagaran en el termini màxim d'1 mes des de la 
data de la seva realització, sempre i quan s’entreguin els justificants abans del dia 15 
del mes en curs. 
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3. Pel que fa els desplaçaments dins la província de Barcelona: s’abonaran les 
despeses realment ocasionades amb la presentació prèvia dels corresponents 
justificants. 

a) Desplaçaments a altres llocs: el que estigui previst legalment o 
reglamentàriament. 
b) Transport en vehicle particular: 0,33 euros per quilòmetre. 
c) Transport públic: l’import dels bitllets. 
d) Sempre que sigui possible, es facilitarà un vehicle a l’empleat/da municipal que 
hagi d’efectuar desplaçaments per raó del servei.

23.2 Assistència a judicis

Pel que fa a dietes, desplaçament i hores extraordinàries per assistència a judici, prèvia 
citació, s’actuarà d’acord amb els següents criteris: 

a) Citació en el partit judicial fora del servei en dia feiner o de descans de l’agent: 15 
euros per dieta i 0,33 euros per km (sempre que ocupi la franja horària del dinar). 

b) Si un funcionari que ha de treballar en el torn de nit té l’obligació d’assistir a una 
vista judicial, es concedeix com a festiu la vigília de la vista. En aquest cas les hores 
judicials no són abonables. 

c) Les hores que es facin per assistència a judicis no estant l’agent de servei es 
comptabilitzaran com a hores extres d’acord amb l’article 22.

Segon.- Modificar l’article 46 del conveni col.lectiu del personal laboral d’aquest Ajuntament, 
amb el següent redactat:

Article 46 Desplaçaments i dietes

1. S’abonaran en concepte de desplaçaments i dietes amb caràcter extrasalarial les 
despeses que puguin sorgir quan un/a empleat/da de l’Ajuntament hagi de desplaçar-
se per motius de feina i segons la normativa d’aplicació. En el cas que amb motiu de 
la feina s’hagi de realitzar un àpat, se li abonarà el preu d’aquest fins a un màxim de 
15 euros. 
2. Els desplaçaments i les dietes es pagaran en el termini màxim d'1 mes des de la 
data de la seva realització, sempre i quan s’entreguin els justificants abans del dia 15 
del mes en curs. 

3. Pel que fa els desplaçaments dins la província de Barcelona: s’abonaran les 
despeses realment ocasionades amb la presentació prèvia dels corresponents 
justificants. 

a) Desplaçaments a altres llocs: el que estigui previst legalment o 
reglamentàriament. 
b) Transport en vehicle particular: 0,33 euros per quilòmetre. 
c) Transport públic: l’import dels bitllets. 
d) Sempre que sigui possible, es facilitarà un vehicle a l’empleat/da municipal que 
hagi d’efectuar desplaçaments per raó del servei.

Vist que l’article 38 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre del Text Refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic disposa que en el si de les meses de negociació 
corresponents, les administracions públiques podran concertar pactes i acords amb la 
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representació de les organitzacions sindicals legitimades, per a la determinació de les 
condicions de treball dels funcionaris de les esmentades administracions. Tanmateix per a la 
seva validesa i eficàcia serà necessària la seva aprovació expressa i formal pel Ple de la 
Corporació.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següents 

ACORDS

Primer.- Aprovar l’annex adoptat per la Mesa de Negociació de matèries comuns al personal 
laboral i funcionari celebrada el dia 5 de maig de 2022, amb l’objectiu de modificar el vigent 
Acord de condicions del personal funcionari i conveni col.lectiu de treball del personal laboral 
de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola per igualar els imports de gratificació per a la 
realització de les hores extraordinàries i desplaçaments/dietes per a tots els col.lectius de 
personal de l’Ajuntament.

Segon.- Aprovar la modificació dels articles 22 “Treballs extraordinaris” i 23 “Desplaçaments i 
dietes” del vigent Acord de condicions de personal funcionari actualment en situació de 
pròrroga de la seva vigència, segons l’acord adoptat per la Mesa General de Negociació i 
esgrimit en la part expositiva.

Tercer.- Aprovar la modificació de l’article 46 “Desplaçaments i dietes” del Conveni col.lectiu 
del personal laboral de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, segons l’acord adoptat per la 
Mesa General de Negociació i esgrimit en la part expositiva.

Quart.- Trametre el present acord al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
per a la seva tramitació i publicació, d’acord amb el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig de 
registre electrònic de convenis.

Cinquè.- Notificar aquest acord als representants del personal funcionari i laboral.

El Sr. alcalde pregunta als Srs. regidors, si tenen que efectuar alguna observació o aclariment 
de la proposta presentada. Les intervencions efectuades es troben seguidament: 

El debat es troba recollit en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=440

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 10 vots a favor (5 vots ERC-AM, 3 
SUMEM-CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=759

7.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIVISME I CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA.

La senyora secretària procedeix a donar lectura a la setena proposta de l’ordre del dia:

Vist el que preveuen els articles 178 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’article 70 i 
següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 58 

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=440
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=759
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i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals, i la Llei 26/2010 de 3 d'agost de Règim Jurídic i de 
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. 

Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la 
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances n’exigeix l’aprovació inicial, la 
submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació definitiva 
amb la publicació posterior del text íntegre.

Atès que la Ordenança Municipal de Civisme i Convivència dels Hostalets de Pierola va estar, 
prèviament a la seva aprovació, a exposició pública i es van presentar diverses instàncies 
sol·licitant diversos canvis o fent altres observacions.  
 
En base a tot l’exposat i en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo al Ple l’adopció 
dels següents: 

ACORDS 

Primer.- Aprovar inicialment la creació de l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència 
Ciutadana dels Hostalets de Pierola, el text de la qual figura com a document annex a aquest 
acord. 

Segon.- Sotmetre l’esmentada Ordenança i acord a informació pública i audiència als 
interessats pel termini de trenta dies, a fi que es puguin presentar al·legacions i reclamacions, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al diari “Regió 7” i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des del dia de la publicació de l’anunci al BOPB. 

Tercer.- Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats l’ordenança que ara s’aprova inicialment 
quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació íntegra, entrant en vigència un cop transcorreguts 15 dies, a partir 
de la seva total publicació.

Tanmateix el Ple adoptarà allò que consideri més adient.

PROPOSTA D’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA

Exposició de Motius.

Capítol I. Disposicions generals.
Art. 1. Objecte.
Art. 2. Fonaments jurídics.
Art. 3. Àmbit d’aplicació.
Art. 4. Difusió.
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Capítol II. Drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes.
Art. 5. Drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes en relació amb la convivència a la vila.
Art. 6. Drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes davant l’Administració municipal.
Art. 7. Garantia dels drets i els deures dels ciutadans i les ciutadanes.
Art. 8. Indicacions i ordres de l’autoritat.

Capítol III. Comportament i conducta dels ciutadans i les ciutadanes.
Secció 1a. Normes generals de comportament dels ciutadans i de les ciutadanes.
Article 9. Rebuig de la violència.
Article 10. Respecte a la dignitat de les persones.
Article 11. Protecció de menors.
Article 12. Contaminació acústica i odorífera.

Article 13. Activitats als immobles destinats a usos residencials, d’habitatge i comunitats de 
veïns i veïnes.
Secció 2a. Comportament i conducta ciutadana a la via pública.
Article 14. Normes generals d’ús dels espais, equipaments i béns públics.
Article 15. Neteja i salubritat.
Article 16. Parcs i jardins.
Article 17. Fogueres i pirotècnia.
Article18. Sistemes de captació d’imatges.
Article 19. Sistemes d’alarma i avís acústic.
Article 20. Juguesques.
Article 21. Jocs.
Article 22. Comportaments que adopten formes de mendicitat.
Article 23. Oferiment i demanda de serveis sexuals a la via pública.
Article 24. Realització d’activitats i prestació de serveis no autoritzats a l’espai públic.
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Article 25. Ús impropi de l’espai públic.
Article 26. Ús comú especial de l’espai públic.
Article 27. Consum d’alcohol i tabac.

Capítol IV. Infraccions, sancions i procediment sancionador. 
Secció primera. Normes generals.
Article 28. Tipificació i gradació d’infraccions.
Article 29. Sancions.
Article 30. Persones responsables.
Article 31. Aplicació de les sancions.
Article 32. Solució extrajudicial de conflictes.
Secció segona. Procediment sancionador.
Article 33. Marc jurídic.
Article 34. Règim i aplicació
Article 35. Forma d’iniciació.
Article 36. Actuacions prèvies.
Article 37. Mesures provisionals.
Article 38. Incoació de l’expedient sancionador.
Article 39. Instrucció de l’expedient sancionador.
Article 40. Finalització de l’expedient sancionador i règim de recursos.
Article 41. Procediment sancionador simplificat.
Article 42. Prestacions substitutòries.
Article 43. Prescripció.

DISPOSICIONS
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIÓ FINAL
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ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIVISME I CONVIVÈNCIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’ordenament jurídic propi de qualsevol estat social i democràtic de dret propugna, entre els 
seus valors fonamentals, el respecte individual, col·lectiu i institucional dels drets i llibertats 
del ciutadans i de les ciutadanes com a garantia de la convivència democràtica i de l’ordre i la 
pau socials. El respecte a la convivència i al civisme, convertit en dret, ha de ser promogut i 
protegit per les autoritats públiques, en general i, de manera particular, per les que actuen en 
els àmbits que, com el de les corporacions locals, actuen prop dels ciutadans i de les 
ciutadanes.

El text de la Constitució espanyola estableix, en matèria de drets, deures i garanties, que 
“correspon als poders públics promoure les condicions per tal que la llibertat i igualtat de 
l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectius, i també remoure els obstacles 
que n’impedeixin o en dificultin la plenitud”.

Amb aquesta finalitat, l’Administració pública ha de desenvolupar una doble tasca 
preventiva/formativa i reparadora/sancionadora per tal d’evitar o, si no és possible, reparar i 
sancionar les accions que conculquen l’exercici dels drets i que atempten contra els béns dels 
altres.

La realitat legal analitzada porta a concloure que, si bé avui hi ha un àmbit de la legislació 
vigent regulador de les manifestacions antisocials transcendents, i que, per tant, aquestes 
manifestacions són suscitadores de diligències judicials (sigui per delicte o falta), hi ha, pel 
principi de mínima intervenció del dret penal, una franja de conductes que atempten igualment 
contra el civisme i que, pel fet de ser menors, no deixen de ser objecte d’alarma, queixa i 
rebuig per a la ciutadania.

L’objectiu de la codificació de tota la normativa municipal esdevé una fita a assolir per 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola per tal d’aplegar en un codi les lleis i els costums que 
fan referència a una determinada branca jurídica, a través d’una ordenació sistemàtica que 
simplifiqui i unifiqui.

La tasca de recopilar i posar en ordre el conjunt d’ordenances, reglaments i altres disposicions 
generals que ha anat aprovant l’Ajuntament al llarg del temps facilitarà, a més, la simplificació 
i unificació de la codificació.

Les ordenances de convivència ciutadana, que substitueixen les del tipus de policia i bon 
govern que s’utilitzaven encara a principis dels anys noranta del segle passat, abasten una 
amalgama de continguts que, al llarg del temps de la seva vigència, han esdevingut obsolets 
en gran mesura en veure’s afectats per la producció legislativa sectorial i per les mateixes 
normes municipals que s’han anat aprovant per al seu desenvolupament en matèries com la 
protecció d’animals, els residus o la contaminació acústica.

A més, ens trobem davant de realitats que demanen noves respostes i amb el compromís 
municipal d’actuar en favor de la convivència i la cohesió social i, al mateix temps, amb la 
necessitat de fer-ho des del consens social i polític i amb una nova sensibilitat i voluntat de 
donar resposta als canvis culturals i socials.
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Atès que el comportament cívic és la base de la bona convivència, la democràcia necessita 
ciutadans i ciutadanes, persones que vulguin col·laborar en la construcció i millora de la vida 
col·lectiva, i necessita també una acció conjunta, de cooperació, participació i solidaritat.

Un dels objectius prioritaris que s’ha marcat l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola és el de 
desenvolupar polítiques que, tot respectant la diversitat, afavoreixin la convivència ciutadana 
fent-la més fàcil i agradable. La present Ordenança és una de les eines de treball per tal 
d’aconseguir aquest objectiu, així com també ho són la realització i foment de campanyes de 
sensibilització ciutadana, l’estudi per a la posada en funcionament d’un grup d’agents cívics, 
etc.

Conscients que l’origen de l’incivisme i la insolidaritat es troba, generalment, en les mancances 
socioeducatives de la població, l’Ajuntament prioritza, en el marc d’un Pla de civisme, les 
actuacions preventives, formatives, reeducadores i reparadores, destinades a promoure més 
consciència cívica i més respecte pels drets dels altres, sense descuidar el recurs a la sanció 
administrativa com a solució davant del fracàs o rebuig de les mesures reeducadores 
proposades.

D’acord amb el que estableix la legislació dels vigilants de la guàrdia municipal, els vigilants 
de la guàrdia municipal, en relació amb aquesta ordenança, han d’exercir de vigilants 
administratius a fi d’assegurar que es compleixi. L’Ajuntament ha de posar els mitjans 
necessaris per assegurar la coordinació i la col·laboració entre vigilants de la guàrdia 
municipal, en funció de les infraccions administratives que s’hagin de sancionar, i la resta de 
personal al servei dels ens públics. L’Ajuntament, a través dels diversos instruments i òrgans 
de coordinació i col·laboració establerts a aquest efecte, ha de posar tots els mitjans que 
estiguin al seu abast per tal d’assegurar que l’actuació dels vigilants de la guàrdia municipal  i 
el Cos de Mossos d’Esquadra, en el compliment d’aquesta Ordenança, es faci amb la màxima 
coordinació i eficàcia possible. 

Cal concebre el civisme com a cultura pública de convivència que determina una manera de 
viure a la vila. La participació activa de la societat, el dinamisme social i la implicació en un 
conjunt de comportaments possibilita el desenvolupament d’uns costums, maneres, capacitats 
i valors de convivència cívica.

L’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana dels Hostalets de Pierola respon a 
les demandes ciutadanes exposades i neix en defensa dels drets de la comunitat.

L’Ordenança, en aquest marc, regula, partint dels drets reconeguts als ciutadans i les 
ciutadanes, els deures de respecte al seu exercici, i tipifica les accions i les omissions que 
constitueixen un perjudici per a la convivència, per a la tranquil·litat i per a la seguretat 
ambiental, o que conculquen els béns destinats a satisfer interessos generals.

La diversitat d’elements que integren el dret a gaudir d’un estàndard de convivència ha fet que 
en l’Ordenança hi conflueixin regulacions de qüestions diverses que, això no obstant, tenen 
un denominador comú: la vocació de regular de forma positiva els drets i els deures inherents 
al respecte dels drets.
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Els drets dels ciutadans i les ciutadanes a gaudir dels espais públics en condicions de seguretat, a 
un descans adequat, a no patir contaminació acústica i a no suportar situacions d’incomoditat, de 
risc o de perill injustament causades, ni accions que limitin llur intimitat i llur benestar es consagren 
en aquesta Ordenança.

Amb la finalitat de garantir la protecció dels ciutadans i les ciutadanes, en definitiva, aquesta 
Ordenança regula, sense perjudici de la normativa específica que sigui aplicable, totes les 
conductes que, per acció o omissió, a la via pública o en espais privats, afectin la vida en comunitat 
i conculquin aquests drets.

Les referències que es fan en l’Ordenança als béns públics s’han d’entendre d’acord amb les 
definicions, la classificació i la regulació que fan d’aquests béns la legislació de règim local i la 
normativa de patrimoni dels ens locals.

El foment de la convivència i la cohesió social entre totes les persones, independentment de la seva 
nacionalitat, lloc de procedència i sistema de creences passen pel respecte, la igualtat de condicions 
i l’acceptació de la diversitat i de l’alteritat, establert en el marc legal i sota els principis i valors 
democràtics.

Després de les disposicions generals, aquesta Ordenança defineix, en el segon capítol, el conjunt 
de drets i deures que, sense perjudici d’altres normatives, es reconeixen legalment als ciutadans i 
a les ciutadanes.

En el tercer capítol, es regula el comportament i la conducta dels ciutadans i les ciutadanes, així 
com algunes de les seves relacions veïnals.

En el quart capítol s’estableix el règim sancionador, amb la introducció d’un principi reparador o 
conscienciador per a qui alteri els drets dels ciutadans i les ciutadanes i d’uns mecanismes de 
resolució de conflictes mitjançant la mediació. Aquest principi dota el sistema d’un element de 
reforma no basat exclusivament en la sanció econòmica, que s’ha de reservar per a les conductes 
més transgressores.

Així mateix, s’estableix el procediment administratiu sancionador perquè sigui conegut per tota la 
ciutadania, i també s’estableix un procediment simplificat per determinades infraccions 
administratives.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

La present Ordenança té per objecte la regulació del bon ús dels espais públics, així com la regulació 
de les convencions que han de presidir els comportaments de les persones i els col·lectius, per tal 
de garantir el millor exercici de la lliure iniciativa i de la convivència en aquells aspectes 
específicament referits a la vida de la vila, sense perjudici de la regulació continguda a la normativa 
sectorial.
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Article 2. Fonaments jurídics.

La present Ordenança es dicta en virtut del títol competencial específic de l’article 55 del Reglament 
d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals (aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny), per a 
intervenir en l’activitat dels seus administrats mitjançant Ordenances i Bans.

A més, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el Text refós de Llei 
municipal i de Règim Local de Catalunya (aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), 
atribueixen les potestats normativa i sancionadora al Municipi, amb caràcter general, en els articles 
4 i 8, respectivament.

Les Lleis Orgàniques 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, i 4/2015, de 30 de 
març, de protecció de la Seguretat Ciutadana, així com les Lleis 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives, i 16/1991, de 10 de juliol, dels 
Vigilants de la Guàrdia Municipal de Catalunya, constitueixen el marc específic habilitant per a 
l’actuació municipal en l’àmbit de la via pública i de la convivència ciutadana, sense perjudici 
d’aquelles normes de rang i àmbit diversos que també afecten aquesta matèria de forma especial.

Pel que fa a la utilització de la via pública, la present Ordenança és desplegament i adaptació a la 
població dels Hostalets de Pierola, dels preceptes establerts en el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.

Article 3. Àmbit d’aplicació

L’Ordenança és d’aplicació en tot el terme municipal dels Hostalets de Pierola i, dins del terme, 
queda obligada a complir-la la ciutadania en general, siguin veïns i veïnes, treballadors i 
treballadores, transeünts o visitants del municipi, amb independència de la seva qualificació jurídic-
administrativa.

Article 4. Difusió

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, fent ús dels mitjans de difusió adients, ha de donar a 
conèixer el contingut d’aquesta Ordenança a la ciutadania en general. També ha d’oferir la 
possibilitat de fer-ne difusió i sensibilització a diferents grups, com els centres educatius, les 
associacions de veïns, i totes les entitats i associacions del municipi dels Hostalets de Pierola.

Per tal de fer més entenedora la seva aplicació, el conjunt d’infraccions previstes en la present 
Ordenança venen recollides en l’Annex 1 que l’acompanya.

CAPÍTOL II. DRETS I DEURES DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES.

Article 5. Drets i deures dels ciutadans i ciutadanes en relació amb la convivència a la vila.

Totes les persones tenen dret a comportar-se lliurement als espais públics de la vila, i a ser 
respectades en la seva llibertat. Aquest dret s’exerceix sobre la base del respecte a la llibertat, la 
dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així com del manteniment de l’espai públic en 
condicions adequades per a la pròpia convivència.
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Els Hostalets de Pierola promou les condicions perquè els drets dels ciutadans i de les ciutadanes 
siguin efectius al seu terme municipal. El Reglament orgànic municipal reconeix els drets de la 
ciutadania en general en les seves relacions amb l’Administració municipal, i aquesta Ordenança 
reconeix els següents drets a les persones incloses dins del seu àmbit d’aplicació, en relació amb 
la convivència pública a la vila:

a) Gaudir dels espais públics en condicions adients d’higiene, seguretat ambiental, sonoritat i 
tranquil·litat, així com fer ús del mobiliari urbà conforme al seu destí en condicions idònies 
d’ornament i seguretat.

b) Fer ús de les vies públiques destinades respectivament al pas i a la circulació de persones i 
vehicles, sense més obstacles ni dificultats que les expressament autoritzades en el marc de 
l’ordenació establerta.

c) Ser respectats en la manifestació pública de les seves creences i ideologia, sempre que 
aquestes creences no siguin contràries als drets emparats per la Constitució, i s’exerceixin amb les 
autoritzacions adients en cada cas.

d) Gaudir en els espais privats d’uns estàndards de salubritat sonora, d’higiene i de respecte 
que assegurin la convivència i la tranquil·litat.

e) Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones.

f) Fer ús dels serveis públics en les condicions de normalitat amb criteris d’accessibilitat 
universal i disseny per a tothom.

La ciutadania en general resta subjecta als deures següents pel que fa a la convivència pública:

a) Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que:

 S’evitin accions que puguin generar situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física 
de persones i béns.

 S’evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el funcionament regular i l’estat del 
mobiliari urbà conforme al seu destí, o que en comportin la degradació visual o d’ornament.

b) Respectar l’exercici lliure dels drets reconeguts als altres ciutadans i ciutadanes en aquesta 
Ordenança i en la resta de normatives.

c) Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient i la seguretat de les 
persones i evitar la comissió d’actes que puguin deteriorar-les.

d) Respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals de la convivència familiar individual de 
la resta de ciutadans i ciutadanes, tot i desenvolupar-se als espais privats.

e) Evitar el desenvolupament d’accions que atemptin contra els drets reconeguts en aquesta 
Ordenança i en la resta de normatives.

f) Respectar el descans dels veïns, sobretot en els horaris nocturns que seran de les 22 hores 
fins a les 8 del matí de diumenge a dijous, i els caps de setmana de les 24 hores fins a les 10 hores 
del matí, exceptuant en els casos puntuals en que hi hagi expedit un permís per part de 
l’administració. 



17

Article 6. Drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes davant l’Administració municipal.

Tots els ciutadans i les ciutadanes del municipi dels Hostalets de Pierola tenen els drets següents:

a) Rebre una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes municipals.

b) Obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords de les corporacions locals i els seus 
antecedents, així com consultar els arxius i registres, si bé en relació amb els acords municipals han 
de tenir la condició de persona interessada quan afectin procediments que no tinguin la condició 
d’acabats i, en els altres supòsits, complir el que preveu la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

L’obtenció de certificacions o còpies requereix fer la petició per escrit, en els termes previstos per la 
legislació de règim jurídic i de procediment administratiu comú i abonar el seu cost tal i com recull 
la Ordenança Fiscal, número 6, Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, 
article 6, epígraf 1 (certificacions i compulses).

c) Exercitar el dret de petició, d’acord amb la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, 
reguladora del Dret de Petició.

d) Ser rebuts per les autoritats municipals.

e) Dirigir-se per escrit a l’Ajuntament, a través de l’Alcaldia, i de les regidories delegades, per 
sol·licitar aclariments o actuacions municipals.

f) Accedir a la informació i documentació municipal, en els termes previstos a la legislació
vigent.

g) Utilitzar els serveis públics municipals, segons la seva naturalesa.

h) Contribuir, mitjançant prestacions econòmiques o personals, a l’exercici de les competències 
municipals en els termes previstos a la Llei.

i) Exigir la prestació i, si s’escau, l’establiment dels serveis públics locals de caràcter obligatori.

j) Exigir els drets que, en relació amb el procediment administratiu, estan establerts en l’article 
13 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre.

k) Exigir els drets i les garanties que, en la seva qualitat de contribuents, els reconeix la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

l) Escollir la llengua oficial en què han de rebre les comunicacions en els termes previstos en 
la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i el Reglament per a l’ús de la llengua catalana 
a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

m) Demanar la paraula i intervenir en les sessions plenàries ordinàries en els termes previstos 
en el Reglament Orgànic Municipal i en el Reglament de Participació Ciutadana.
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n) Qualsevol altre dret reconegut per l’ordenament jurídic.

Tots els ciutadans i les ciutadanes del municipi dels Hostalets de Pierola tenen, també, els deures 
següents:

a) Complir les obligacions que determinen les ordenances municipals i els bans dictats per 
l’Alcaldia.

b) Contribuir, mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes, a la 
realització de les competències municipals. Facilitar a les autoritats municipals les dades i la 
informació que els sol·licitin quan, justificadament, siguin necessàries per a la tramitació i el bon fi 
dels procediments administratius municipals.

c) Comparèixer davant de l’autoritat municipal quan siguin citats per disposició legal amb 
indicació del motiu de la citació.

d) Facilitar a l’Administració la realització d’informes, inspeccions, actes d’investigació i dades 
veraces pròpies o de tercers quan no afectin la intimitat o el secret professional, en els casos 
previstos per la llei o quan sigui necessàries per a la prossecució dels procediments administratius 
que serveixen a l’Administració per desenvolupar les seves competències i activitats legítimes o per 
defensar els interessos generals.

e) Mantenir un tracte respectuós i correcte amb el personal que integra l’Administració 
municipal i les seves autoritats en correspondència amb el deure del personal de l’Administració de 
mantenir un tracte acurat i respectuós amb els ciutadans i les ciutadanes.

f) Esmenar i corregir les deficiències observades en les seves activitats quan hagin estat 
requerits a aquest efecte per l’Administració municipal.

Article 7. Garantia dels drets i els deures dels ciutadans i les ciutadanes.

1. De conformitat amb aquesta Ordenança, en el marc de les seves competències i d’acord 
amb la legislació aplicable, correspon a l’Ajuntament promoure i desenvolupar les condicions i els 
serveis necessaris, per a garantir l’exercici dels drets i el compliment de les obligacions per part dels 
ciutadans i les ciutadanes.

2. Les mesures de policia administrativa es configuren, de conformitat amb aquesta 
Ordenança, com a última acció punitiva, sempre que les accions o omissions detectades en resultin 
perjudicials per als interessos generals o de terceres persones, o que es manifestin externament 
com a expressió conscient i voluntària de rebuig dels béns i interessos protegits per la present 
Ordenança i l’ordenament jurídic en general.

3. L’autoritat municipal ha d’evitar, amb els mitjans de què disposa, qualsevol acte individual o 
col·lectiu que pugui destorbar o impedir per mitjans il·lícits el desenvolupament de les iniciatives 
individuals o col·lectives lícites, legitimes i, si és el cas, degudament autoritzades.

4. L’autoritat municipal ha de promoure el principi bàsic de convivència i el respecte per les 
diferents expressions socials, polítiques, ètniques, religioses, culturals, sexuals, etc.
Igualment, ha d’evitar qualsevol actitud o pràctica que conculqui el dret a la intimitat, a la convivència 
ciutadana pacífica, a l’ús dels espais i béns públics i, en definitiva, a l’exercici lliure dels drets i les 
llibertats legalment reconeguts i garantits.
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Article 8. Indicacions i ordres de l’autoritat

1. Els ciutadans i les ciutadanes estan obligats a seguir les indicacions i les ordres que, 
mitjançant els procediments establerts i en el compliment de les funcions i les competències 
atribuïdes, els imparteixin les autoritats municipals i els seus agents.

2. La desobediència de les ordres efectivament dictades, i les expressions irrespectuoses que 
impliquin una voluntat menyspreadora de l’autor, i que pel context en què es formulin signifiquin una 
alteració de la convivència, constitueixen infraccions sancionables en via administrativa, sense 
perjudici que en funció de la seva gravetat hagin de traslladar-se a la jurisdicció penal.

3. Els ciutadans i les ciutadanes podran adreçar-se davant l’autoritat municipal en relació als 
actes dels agents que considerin erronis o que atemptin contra la seva dignitat.

4. Els agents de la Guàrdia Municipal s’adreçaran als ciutadans i a les ciutadanes amb el 
màxim respecte i consideració que els obliga la seva dignitat i el seu caràcter de servei públic.

5. Així mateix, els agents municipals poden retirar de la via i els espais públics els béns de 
les persones i/o col·lectius quan raons de seguretat o de salut pública així ho aconsellin.

CAPÍTOL III. COMPORTAMENT I CONDUCTA DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES.

Secció 1a. Normes generals de comportament dels ciutadans i de les ciutadanes. 

Article 9. Rebuig de la violència

L’Ajuntament sancionarà les conductes i els comportaments que atemptin contra la convivència 
ciutadana, i les activitats coactives o coercitives, encara que no tinguin rellevància penal. Constituirà 
una circumstància agreujant, si aquestes conductes i comportaments causen aldarulls o desordres 
públics.

No és permesa a l’espai públic cap conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com 
qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob o 
contrari a la igualtat de gènere, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, de 
fet, per escrit o de paraula, o mitjançant insults o burles.

Article 10. Respecte a la dignitat de les persones.

L’Ajuntament sancionarà totes les actituds individuals i col·lectives que atemptin contra la dignitat 
de tercers, de fet o de paraula. Constituirà una circumstància agreujant que l’objecte 
d’aquestes conductes siguin: menors, persones amb una discapacitat (física, psíquica, sensorial o 
malaltia mental), o autoritats i personal funcionari quan actuïn en l’exercici de les seves funcions.

Article 11. Protecció dels menors.

La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, reconeix 
el dret de totes les persones menors d'edat a rebre l'atenció integral necessària per al 
desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social.
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En desenvolupament d’aquesta llei, s’ha dictat el Decret 230/2013, d’1 d’octubre, de règim 
sancionador en matèria d’infància i adolescència, en l'àmbit competencial de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.

L’escolarització és un dret i un deure dels menors durant el període d’edat establert per la legislació 
vigent i és responsabilitat dels pares o tutors, dels centres educatius i dels mateixos infants, l’exercici 
normal d’aquest dret.

Els agents de l’autoritat han de protegir i conduir al seu centre escolar o al seu domicili qualsevol 
infant que, durant l’horari escolar, sigui al carrer i ho han de comunicar als Serveis Socials de 
l’Ajuntament.

Els menors abandonats i extraviats són acompanyats a les dependències dels Vigilants de la 
Guàrdia Municipal. Els menors abandonats seran lliurats a les autoritats competents, mentre que 
els menors extraviats quedaran a resguard fins a quedar en disposició dels seus pares o tutors. Si 
fos un particular qui els trobés, ha de lliurar-los a un agent dels Vigilants de la Guàrdia Municipal o 
portar-los a l’Ajuntament.

En cas que hi hagi negligència manifesta dels pares o tutors, l’autoritat municipal ha de comunicar-
ho a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya i a 
la jurisdicció competent.

Es fomentarà convenientment l’educació viària a les escoles. És responsabilitat dels pares o tutors 
evitar que els nens menors de 8 anys transitin sols per les vies públiques. Tothom ha d’evitar que 
els nens baixin de les voreres si no van acompanyats.

Article 12. Contaminació acústica i odorífera.

1. L’Ajuntament sancionarà de manera general qualsevol acció o omissió de caràcter domèstic 
que generi l’emissió d’olors molestes, nocives i/o perjudicials per a les persones i per al medi 
ambient.

2. L’Ajuntament sancionarà l’emissió de caràcter domèstic a l’exterior de fums, bafs i gasos, 
vapors o aire amb substàncies en suspensió o temperatura diferent de la de l’ambient per les 
façanes o patis de tot tipus, a excepció dels que compleixin normativa tècnica.

3. Només es podran fer barbacoes dintre de les àrees recreatives i d’acampada expressament 
autoritzades per a això, així com en parcel·les de les urbanitzacions, sempre que siguin d’obra i 
disposin de mesures adequades de precaució i prevenció d’espurnes que puguin originar possibles 
incendis.

En qualsevol cas, les barbacoes que es facin en els espais privats, es faran de forma que s’eviti la 
producció de fums i olors que puguin alterar la normal convivència.

4. Es prohibeix l’abocament de cendres incandescents als contenidors de recollida de residus.

5. Es respectarà i es complirà el Mapa de Soroll i de Capacitat Acústica del Terme Municipal 
dels Hostalets de Pierola aprovat inicialment en el Ple de l’Ajuntament en data 29 d’octubre de 2009, 
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i aprovat definitivament amb la publicació al DOGC de data 12 de març de 2010, i en el BOP de 
Barcelona en data 11 de març de 2010.

6. Els vehicles amb motor quan s’aturin i la seva aturada es perllongui més de cinc minuts 
hauran d’apagar el motor, principalment durant les hores nocturnes. 

Article 13. Activitats als immobles destinats a usos residencials, d’habitatge i comunitats de 
veïns i veïnes.

La qualitat de vida dins dels habitatges exigeix, tant per part dels seus ocupants que conformen les 
comunitats de propietaris, com per part de la resta del veïnat, un comportament cívic i respectuós, 
a fi d’evitar en l’activitat quotidiana generada a l’interior dels immobles, la producció de sorolls i altres 
molèsties que pertorbin la bona convivència i la salut ambiental privada o familiar.

La salvaguarda d’aquesta qualitat de vida i d’unes correctes relacions de veïnatge dins d’aquests 
àmbits de convivència, exclou la realització de tot un seguit d’activitats que puguin pertorbar la 
primera o posar en perill les segones. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament sancionarà les activitats 
següents:

a) Fer activitats que causin molèsties efectives o perjudicis a altres veïns o als seus immobles 
o parts privades d’aquests immobles per desenvolupar activitats domèstiques com regar plantes, 
estendre roba, espolsar catifes i tovalles, o evacuar fums, aigua o brossa a l’interior dels immobles 
i les comunitats de veïns.

b) Mantenir l’habitatge lliure d’insectes i rosegadors i en condicions adients d’higiene i 
salubritat.

c) Desenvolupar accions o ometre el deure de diligència en l’execució d’activitats de forma 
reiterada en l’àmbit veïnal, causant molèsties i/o perjudicis o danys.

d) Desenvolupar accions o omissions contraris als estatuts de la comunitat de propietaris que 
provoquin un perjudici o una molèstia reiterada i que siguin un element de pertorbació greu de la 
convivència veïnal, posada de manifest per mitjà de les actes de la junta de propietaris.

S’exceptuen del que estableixen els paràgrafs anteriors les feines de reparació urgent i necessària, 
que afectin la seguretat de persones i béns, o que condicionin el subministrament dels serveis bàsics 
d’aigua, llum, combustible o d’altres relacionats amb la salut.

No és permès:

Cantar o parlar en un to excessivament alt a l’interior dels domicilis particulars i a les escales, patis 
i en general a qualsevol espai d’ús comunitari dels habitatges, des de les 22 hores fins a les 8 hores. 

Tancar portes i finestres estrepitosament, especialment en el període assenyalat anteriorment.

Qualsevol altre tipus de soroll que es pugui evitar a l'interior de les cases, en especial en els horaris 
compresos entre les 22 hores fins a les 8 hores els dies feiners i de les 22 hores fins les 10 hores 
els festius, produït per reparacions materials o mecàniques de caràcter domèstic, canvi de mobles, 
aparells electrodomèstics o altres causes.



22

Els treballs de reparació o les obres de millora a l’interior dels habitatges que puguin produir soroll, 
no començaran abans de les 8 del matí, en dies feiners, i de les 10, en dies festius, i no acabaran 
després de les 20 hores, excepte en casos de causa justificada o en aquells la demora dels quals 
podria comportar perill d’enfonsament, inundació, explosió o altres riscs similars.

Secció 2a. Comportaments i conducta ciutadana a la via pública.

Article 14. Normes generals d’ús dels espais, equipaments i béns públics.

1. Els espais, equipaments i béns públics s’han d’utilitzar conforme a l’ús al qual són destinats, 
i conforme a les regles i a la normativa que específicament puguin regular-los, per la qual cosa, 
l’Ajuntament sancionarà les conductes següents:

a) Cometre accions que puguin deteriorar-los o alterar-ne les qualitats o les condicions de 
funcionament, concretament:

1r. Quan sigui dut a terme per particulars, col·locar sense autorització municipal objectes de 
gran format destinats a la informació particular o d’interès comercial; i no es podrà fer ús de cap 
senyalització de trànsit com a suport publicitari tan particular com comercial.

2n. Quan sigui dut a terme per professionals o empreses, llençar o col·locar propaganda 
(publicitat sobre bens i serveis) sense autorització municipal (fulls, cartells, banderoles, pancartes, 
rètols i altres objectes destinats a suport publicitari) i quan aquesta distribució es faci sobre qualsevol 
espai públic o sobre elements d’edificis públics o privats i altres béns com vehicles, arbrat, 
senyalitzacions de trànsit, fanals i altres elements del mobiliari urbà. A aquest efecte, l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola haurà de definir la normativa sobre l’autorització municipal de propaganda 
(publicitat sobre bens i serveis) mitjançant fulls cartells, banderoles, pancartes, rètols i altres 
objectes amb aquesta finalitat. A l’autorització administrativa s’hi inclouran els termes en què podrà 
realitzar-se la propaganda.

3r. Manipular o modificar elements de les instal·lacions de l’enllumenat públic, el 
subministrament d’aigua, la senyalització, la vigilància i el control del trànsit i de la seguretat 
ciutadana o de la resta de serveis públics.

4t. Fer grafits, pintades, senyals, taques, gargots, escrits, inscripcions o grafisme amb 
qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica o similar) o bé rallant la superfície, sobre qualsevol 
element de l’espai públic, així com a l’interior i exterior d’equipaments, infraestructures o elements 
d’un servei públic i instal·lacions en general, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en 
general.

Resten exclosos els murals artístics que es facin amb l’autorització municipal, als llocs destinats a 
aquest efecte. Quan el grafit o pintada es faci en un bé privat que es trobi instal·lat de manera visible 
o permanent a la via pública, és necessària l’autorització expressa de l’Ajuntament.

b) Cometre accions que puguin representar un ús abusiu dels béns o que, pel seu caràcter, 
suposin una limitació de l’ús general en igualtat d’altres usuaris, o un risc per a les persones o béns.

c) Adoptar comportaments que puguin representar mostres de racisme, homofobia, xenofòbia 
o violència en les activitats culturals o esportives i alteració de l’ordre. Els agents municipals han de 
traslladar a les federacions i els comitès esportius corresponents les actes que aixequin sobre les 
incidències que es produeixin, per tal que es prenguin les mesures corresponents, sense perjudici 
de la intervenció dels poders públics.
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d) Utilitzar telèfons mòbils o altres enginys que emetin senyals acústics, durant la celebració 
d’actes que requereixin silenci o una atenció especial.

3. La concessió de l’autorització per a la col·locació o la distribució dels elements publicitaris 
definits al paràgraf 1.a.1r, porta implícita l’obligació, per part de qui en sigui responsable, de netejar 
els espais de la via pública que es puguin haver embrutat i de retirar, dins del termini autoritzat, tots 
els elements publicitaris que s’hagin utilitzat i els accessoris corresponents. L'Ajuntament pot exigir 
la constitució de fiança o aval bancari per la quantia corresponent als costos previsibles d’aquesta 
neteja.

4. L’Ajuntament no es fa responsable dels danys que es puguin produir com a conseqüència 
de l’entrada il·lícita als recintes municipals. En conseqüència seran considerats responsables els 
autors dels danys.

5. La persona que trobi un objecte personal o de valor té l’obligació de dipositar-lo a les 
dependències de la Guardia Municipal.

Article 15. Neteja i salubritat.

1. L’Ajuntament sancionarà la pertorbació de la convivència ciutadana, mitjançant la realització 
d’actes que incideixin negativament en el grau de neteja i salubritat mediambiental dels espais de 
titularitat pública.

2. L’Ajuntament sancionarà les conductes i comportaments següents:

a) A la via pública, dependències municipals i transport públic: orinar, defecar, escopir; o fer 
altres accions de manca d’higiene.

b) Abandonar residus de qualsevol mena a la porta d’accés o immediacions de la deixalleria, 
quan aquesta roman tancada.

c) Llençar, abandonar o abocar residus sòlids de gran volum (andròmines, mobles, trastos 
vells, etc) en qualsevol lloc, solars i vies públiques; així com fer-ho en els llocs especialment 
habilitats per l’Ajuntament fora dels dies designats a l’efecte.

d) Llençar, abandonar o abocar residus líquids en qualsevol dependència municipal, solars, 
vies públiques i transports públics. En el cas dels abocaments a la xarxa de sanejament, es 
sancionaran aquells que no estiguin expressament autoritzats si bé serà d’aplicació el règim 
d’infraccions, el procediment sancionador i les sancions que es regulen en el Decret Legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya o en la norma sectorial que en el futur la pugui substituir o modificar.

e) Deixar els envasos, embalatges i residus voluminosos de procedència comercial (caixes de 
cartró, fusta i similars) fora dels horaris i llocs establerts per l’Ajuntament.

f) Desplaçar qualsevol tipus de contenidor del lloc assignat pels serveis tècnics corresponents 
i utilitzar-los per a ús privat.



24

g) Llençar, abandonar o abocar residus sòlids de petit volum en indrets no específicament 
autoritzats per l’Ajuntament, com fora dels contenidors de recollida de residus, solars o a la xarxa 
de sanejament.

h) No fer cas de la recollida de residus amb el sistema del porta a porta, i deixar a la via 
pública els residus que no corresponen amb la recollida d’aquell dia.  

Article 16. Parcs i jardins

Els ciutadans i ciutadanes estan obligats a respectar la senyalització, els horaris i les condicions 
d’ús que l’Ajuntament estableix en parcs, jardins i, en general, en tots els espais d’ús públic destinats 
al lleure, en el cas que no n’hi hagi s’aplicarà l’horari establert que serà de les 22 hores fins a les 8 
hores els dies feiners i de les 22 hores fins les 10 hores els festius.

Article 17. Fogueres i pirotècnia

1. L’Ajuntament pot autoritzar la preparació i l’encesa de fogueres en dies de festivitat 
assenyalada, sempre que aquestes no es realitzin en terrenys forestals siguin o no poblats 
d’espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, en el període comprès entre el 15 
de març i el 15 d’octubre. No obstant, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
de la Generalitat de Catalunya podrà concedir autoritzacions per a realitzar aquestes activitat prèvia 
sol·licitud adreçada al referit Departament en els termes que s’estableix a la legislació sectorial. 
Resta prohibit i, per tant constitueix infracció d’aquesta Ordenança encendre foc o mantenir-lo viu 
sense l’autorització municipal i, en qualsevol cas:

a) Preparar fogueres en llocs on obstrueixin el pas de vehicles o vianants.
b) Encendre fogueres a prop d’elements o xarxes de subministrament que puguin resultar 
danyats.
c) Fer foc a menys de 20 metres de vehicles o edificis.
d) Posar a la foguera materials la combustió dels quals pugui generar efectes tòxics o 
contaminants o materials que puguin explotar.

2. Així mateix, l’Ajuntament sancionarà les conductes i comportaments següents:

a) Llançar o dirigir petards contra les persones, de manera que signifiqui un risc per a la seva 
integritat.
b) Llançar o dirigir petards contra els béns, de manera que hi hagi risc de deteriorar-los, i també 
col·locar-los sobre el mobiliari urbà i els béns privats.
c) Llançar coets cap a zones urbanes arbrades o amb vegetació que, per les seves 
circumstàncies, siguin susceptibles de combustió.
d) Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids inflamables, i també a la 
vora dels establiments d’expedició o emmagatzematge.
e) Posar productes pirotècnics dins d’elements l’explosió dels quals pugui provocar la dispersió 
d’objectes amb risc per a les persones i béns.
f) No respectar les distàncies màximes de seguretat establertes en espectacles pirotècnics.
g) La preparació i encesa de fogueres sense autorització de l’Ajuntament, sempre que aquestes 
no es realitzin en terrenys forestals siguin o no poblats d’espècies arbòries i a la franja de 500 metres 
que els envolta, en el període comprés entre el 16 d’octubre i el 14 de març, que es pot veure 
modificat si així ho estableix la Generalitat en motiu d’estar dins d’un període de sequera.
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3. La realització d’aquestes activitats prohibides podrà comportar el decomís del material amb 
el que aquestes han estat realitzades. Aquest decomís es produirà sempre que aquestes activitats 
hagin estat realitzades per menors d’edat.

Article 18. Sistemes de captació d’imatges

L’Ajuntament sancionarà les accions consistents en la captació d’imatges que no s’ajustin als termes 
establerts per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar, i a la pròpia imatge, i a la protecció de dades de caràcter personal.

Article 19. Sistemes d’alarma i avís acústic

Són responsables del bon funcionament dels sistemes d’alarma les persones titulars dels béns 
objecte de protecció i aquells altres que, en virtut d’altres relacions jurídiques, tinguin interès en la 
protecció del bé. L’Ajuntament els sancionarà quan incompleixin les següents normes:

a) No adoptar les mesures adequades, per a evitar que es produeixin falses alarmes.

b) No comunicar a l’Ajuntament o als Vigilants de la Guàrdia Municipal les dades de les 
persones que s’hagin de localitzar en cas de necessitat, ni les seves modificacions.

c) Provocar voluntàriament l’ús incorrecte dels sistemes d’alarma, provocar fins a dues falses 
alarmes, o utilitzar incorrectament els sistemes d’alarma, en el termini d’un any, sense causa o 
motius justificats.

Actuació dels Vigilants de la Guàrdia Municipal davant l’activació d’una alarma serà la següent:

a) Quan, de manera casual, intencionadament o per intent de robatori, es posi en funcionament 
una alarma i la Guàrdia Municipal se n’assabenti, els agents han de fer una inspecció del lloc per 
comprovar si hi ha alguna anomalia, prendre les mesures que la situació faci necessàries i intentar 
avisar el titular perquè es faci càrrec de la situació i desconnecti ràpidament l’alarma. Quan l’alarma 
es dispari a conseqüència d’un intent de robatori, el titular o responsable ha de desconnectar-la tan 
aviat com hagi complert la funció d’avís. Si el titular no hi és, s’haurà d’avisar alguna altra persona 
perquè ho faci.

b) Si no es localitzen aquestes persones o no desconnecten l’alarma, la Guàrdia Municipal, per 
tal d’establir la tranquil·litat ciutadana, ho posarà en coneixement del cos de bombers de la 
Generalitat de Catalunya, sense que aquesta actuació pugui ser causa de responsabilitat pels danys 
causats o pels que es puguin derivar de la manca de protecció en quedar desconnectat el sistema 
d’alarma.

Article 20. Juguesques

1. La regulació continguda en aquest article es fonamenta en la salvaguarda de la seguretat 
pública, en la llibertat de circulació de les persones i la protecció dels legítims drets dels usuaris o 
usuàries de l’espai públic, sobretot dels col·lectius especialment vulnerables, com ara els menors.

2. L’Ajuntament sancionarà l’oferiment de juguesques als espais públics, que comportin 
apostes amb diners o béns, llevat d’autorització específica, considerant infracció greu les que 
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impliquin apostes de diners o béns, i molt greu les que impliquin un risc de pèrdua més enllà del que 
és habitual en tot joc d’atzar i, en qualsevol cas, l’anomenat triler.

3. Tractant-se de la infracció consistent en l’oferiment de juguesques a l’espai públic, els agents 
de l’autoritat han de procedir a la intervenció cautelar dels mitjans emprats, així com dels fruits de 
la conducta infractora.

Article 21. Jocs

1. En aquest article s’intenta preservar la llibertat de circulació de les persones i el dret que té 
tothom a no ser pertorbat i a gaudir lúdicament dels espais públics d’acord amb la naturalesa i 
destinació d’aquests espais, respectant les indicacions contingudes en els rètols informatius de 
l’espai afectat, si existeixen, i en qualsevol cas els drets legítims dels altres usuaris i usuàries.

2. L’Ajuntament sancionarà la pràctica de jocs a l’espai públic que causin molèsties als veïns 
o vianants, especialment la pràctica de jocs amb instruments o d’altres objectes que puguin posar 
en perill la integritat física dels usuaris de l’espai públic, la dels béns, serveis o instal·lacions, públics 
i privats.

3. L’Ajuntament sancionarà la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb patins, monopatins i 
bicicletes o similars fora de les àrees destinades a aquest efecte, sens perjudici de les infraccions 
previstes en l’Ordenança sobre circulació i seguretat viària.
Així mateix, sancionarà la utilització d’escales per a vianants, elements per a l’accessibilitat de 
persones discapacitades, baranes, bancs, passamans o qualsevol altre element del mobiliari urbà, 
per a les acrobàcies amb patins, monopatins i similars.

4. L’Ajuntament sancionarà la pràctica de jocs que comportin un risc rellevant per a la seguretat 
de les persones o els béns, i, en especial, la circulació temerària amb patins, monopatins i bicicletes 
o similars per voreres o llocs destinats a vianants, i la utilització d’elements o instal·lacions 
arquitectònics o del mobiliari urbà per a la pràctica del monopatí, patins, bicicletes o similars quan 
els posin en perill de deteriorament.

5. Els agents de l’autoritat intervindran de manera cautelar els mitjans emprats en la pràctica 
de jocs a l’espai públic que infringeixin les prescripcions d’aquest article (intervenció cautelar del 
joc, monopatí, patí, bicicleta o similar amb el qual s’hagi produït la conducta).

6. Els ciutadans que utilitzin el patinet elèctric han de complir amb tota la normativa d’aplicació 
i tot el regulat per la Direcció General de Trànsit.

7. Els vehicles rodats sense motor, tipus bicicletes i patins no circularan per sobre les voreres, 
ni creuaran les places ni entraran en les zones de joc reservades als infants. Sempre hauran de 
respectar els vianants i no podran circular de manera temerària i posant en perill els vianants o la 
resta de vehicles.

 
Article 22. Comportaments que adopten formes de mendicitat

1. L’Ajuntament sancionarà les conductes que, sota l’aparença de mendicitat, representen 
actituds coactives o d’assetjament, o obstaculitzen i impedeixen de manera intencionada el trànsit 
lliure dels ciutadans i ciutadanes pels espais públics.

2. L’Ajuntament sancionarà els següents comportaments:
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a) L’oferiment de qualsevol bé o servei no requerit a persones que es trobin en l’interior de 
vehicles privats o públics.

b) Les activitats de qualsevol tipus dutes a terme a l’espai públic, quan obstrueixin o puguin 
obstruir el trànsit rodat per la via pública, posin en perill la seguretat de les persones o impedeixin 
de manera manifesta el trànsit lliure de les persones per les voreres, places, avingudes, passatges 
o bulevards o altres espais públics. Aquestes conductes estan especialment prohibides quan es 
desenvolupin a la calçada o envaint espais de trànsit rodat.

3. L’Ajuntament sancionarà la mendicitat exercida per menors o aquella que es faci, 
directament o indirectament, amb menors o persones amb discapacitats, sens perjudici d’allò que 
es preveu en l’article 232 del Codi penal.

Article 23. Oferiment i demanda de serveis sexuals a la via pública.

1. Les conductes tipificades com a infracció en aquest article persegueixen preservar els 
menors de l’exhibició de pràctiques d’oferiment o sol·licitud de serveis sexuals al carrer, mantenir la 
convivència i evitar problemes de viabilitat en llocs de trànsit públic, i prevenir l’explotació de 
determinats col·lectius. Les sancions recollides en aquest article afecten també els usuaris dels 
serveis sexuals a la via pública.

2. L’Ajuntament sancionarà l’oferiment, sol·licitud, negociació o acceptació, directament o 
indirectament, de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic.

3. L’Ajuntament sancionarà mantenir relacions sexuals a l’espai públic, persistir en l’actitud 
prohibida i no abandonar l’espai públic, i incomplir les ordres dels agents de l’autoritat.

Article 24. Realització d’activitats i prestació de serveis no autoritzats a l’espai públic.

1. L’Ajuntament sancionarà la realització d’activitats i la prestació de serveis no autoritzats a 
l’espai públic, així com la demanda, ús o consum d’aquestes activitats o serveis. També serà 
sancionat qui col·labori en la realització d’aquestes activitats o prestació de serveis no autoritzats, 
incloses aquelles descrites en els articles precedents, alertant sobre la presència als agents de 
l’autoritat.

2. Els agents de l’autoritat han de retirar i intervenir cautelarment el gènere o elements objecte 
de les prohibicions, i els materials o els mitjans emprats. Si es tracta d’aliments o béns fungibles, 
hom els ha de destruir o els ha de donar la destinació que sigui adient.

3. Quan les conductes tipificades en aquest article puguin constituir infracció penal els agents 
de l’autoritat ho han de posar en coneixement de l’autoritat judicial competent, sens perjudici de la 
continuació de l’expedient administratiu sancionador.

4. I tot allò especificat a l’ordenança d’ocupació de la via pública.

Article 25. Ús impropi de l’espai públic.

1. La regulació continguda en aquest article es fonamenta en la garantia d’un ús racional i 
ordenat de l’espai públic i els seus elements, a més, en el seu cas, de la salvaguarda de la salubritat, 
la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament sancionarà 
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l’ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera que n’impedeixi o en dificulti la 
utilització per la resta d’usuaris.

2. L’Ajuntament sancionarà les conductes i comportaments següents:

a) Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable en aquests 
espais públics o en els seus elements o mobiliari en tendes de campanya, vehicles, autocaravanes 
o caravanes, llevat d’autoritzacions per a llocs concrets. No és permès tampoc dormir de dia o de 
nit als espais públics.
b) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan destinats.
c) Rentar-se o banyar-se a les fonts, els estanys o similars.
d) Rentar roba a les fonts, els estanys, les dutxes o similars.
e) Llençar als estanys i a les fonts públiques qualsevol mena de material susceptible de 
contaminar el medi.
f) Fer consum o provisió excessiva d’aigua per deixar-la perdre, o bé destinar-la a ús privat, 
sempre que no sigui justificat per tall de subministrament, o per causes de força major.
g) Prohibició que els animals beguin de les fonts. S’accepta que beguin de les fonts 
expressament dissenyades per animals.
h) Estendre o esbandir la roba o la pols de catifes o qualsevol altra peça, de tal forma que 
l’aigua o la pols caiguin directament a la via pública molestant el trànsit dels vianants.
i) Regar les plantes de tal manera que l’aigua caigui directament a la via pública i sempre que 
es realitzi entre entres les 8.00 i les 22.00 hores.
j) Neteja de terrasses i balcons mateix horari.

3. Els agents de l’autoritat retiraran i intervindran cautelarment el gènere, els materials i els 
mitjans emprats.

4. Quan es tracti de persones en situació d’exclusió social, els Serveis Socials municipals 
hauran d’auxiliar-les o ajudar-les en tot allò que sigui possible, i no se li imposarà la sanció prevista.

5. Quan es tracti de l’acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre tipus de 
vehicle, descrita en l’apartat 2n d’aquest article, i la persona infractora no acrediti la residència legal 
en territori espanyol, s’iniciarà un expedient sancionador.

Article 26. Ús comú especial de l’espai públic.

1. L’ús comú especial consisteix en l’ocupació transitòria d’un espai públic impedint el pas o 
l’estada dels vianants, realitzant activitats que suposin un ús dels espais i les instal·lacions públiques 
més enllà de la seva destinació natural. 

2. Per dur a terme activitats que consisteixin en l’ús comú especial de l’espai públic, s’haurà 
de sol·licitar a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, l’autorització d’activitats recreatives 
extraordinàries.

3. L’Ajuntament sancionarà l’ús comú especial de l’espai públic quan no s’hagi demanat 
l’autorització corresponent, i els agents de l’autoritat podran retirar i intervindran cautelarment el 
gènere, els materials i els mitjans emprats en el desenvolupament d’aquestes activitats.

Article 27. Consum d’alcohol i tabac

1. L’Ajuntament sancionarà la venda, dispensació i consum de begudes alcohòliques:
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a) Als menors de 18 anys.

b) A la via i als espais públics, especialment dins dels parcs limitats com espais lúdics pels 
infants, llevat de les terrasses i vetlladors autoritzats expressament per l’Ajuntament, i en dates i 
festes assenyalades, també expressament autoritzades per l’Ajuntament.

c) Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a infants i joves, inclosos els d’atenció 
social i altres establiments similars, ja siguin públics o privats.

2. És prohibida la venda o el subministrament als menors de 18 anys, de substàncies i 
productes industrials presumiblement inhalables, de venda autoritzada que puguin produir efectes 
nocius per a la salut, creïn dependència o produeixin efectes euforitzants o depressius.

3. L’Ajuntament sancionarà la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels 
productes del tabac en els llocs i en el termes establerts en la normativa sectorial que ho regula, i 
en general es respectarà el principi de prevalença del dret de les persones no fumadores en atenció 
a la promoció i defensa de la salut individual i col·lectiva.

CAPÍTOL IV. INFRACCIONS, SANCIONS I PROCEDIMENT SANCIONADOR.

Secció primera. Normes generals.

Article 28. Tipificació i gradació d’infraccions.

1. Són infraccions administratives les conductes o comportaments que impliquin l’ 
incompliment total o parcial de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta Ordenança 
municipal.

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, tal com es detalla a la taula de 
l’annex I.

3. En el supòsit de reiteració en la comissió d’infraccions, a efectes de graduació de la sanció, 
s’aplicaran les regles següents:
a) Són qualificades com a greus, la segona i successives infraccions lleus comeses pel mateix 
subjecte, dins d’un termini de dos anys.
b) Són qualificades com a molt greus, la segona i successives infraccions greus comeses pel 
mateix subjecte, dins d’un termini de sis mesos.

4. Les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte:
a) La gravetat de la infracció.
b) El benefici obtingut.
c) El perjudici causat als interessos generals, i el valor dels danys causats.
d) La intencionalitat.
e) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.

5. Quan ho justifiqui l’adequació deguda entre la sanció que s’hagi d’aplicar amb la gravetat del 
fet constitutiu de la infracció i les circumstàncies concurrents, l’òrgan competent per resoldre pot 
imposar la sanció en el grau inferior.
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6. Altres incompliments no recollits en aquesta Ordenança, encara que susceptibles de ser-hi, 
han de ser tipificats com a infracció lleu, excepte si poden tenir responsabilitats en una altra via 
jurídica.

Article 29. Sancions

1. Les infraccions als preceptes continguts en aquesta ordenança es podran sancionar 
segons els imports següents:

a) Infraccions lleus, amb multes des de 100 fins a 300 euros.
b) Infraccions greus, amb multes des de 301 fins a 600 euros.
c) Infraccions molt greus, amb multes des de 601 fins a 1500 euros.

També es podran sancionar amb la revocació de l’autorització municipal amb la qual tingui alguna 
relació, o bé amb la suspensió temporal de la seva vigència o del dret a obtenir-la o renovar-la.

2. El pagament voluntari per part del presumpte responsable, en qualsevol moment anterior a 
la resolució, implica la terminació del procediment, excepte pel que fa a la 
reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització per danys i perjudicis 
causats per la comissió de la infracció. Aquest pagament voluntari comportarà una reducció del 50 
% sobre l’import de la sanció proposada. La reducció esmentada ha d’estar determinada a la 
notificació d’iniciació del procediment i la seva efectivitat està condicionada al desistiment o la 
renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

El pagament es farà preferiblement amb targeta de crèdit a la Caixa de la Corporació, o mitjançant 
les entitats financeres amb les quals hi hagi un acord de col·laboració en recaptació d’ingressos 
municipals.

3. L’import de la sanció s’ha d’incrementar amb el cost de la reposició dels béns públics que 
puguin haver resultat malmesos, és a dir, l’Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els 
danys causats per la infracció fins a reposar el bé en el seu estat natural i original amb càrrec a la 
persona responsable, sens perjudici de les sancions corresponents. L’Ajuntament s’ha de 
rescabalar de les despeses que comporti la neteja o reparació, sens perjudici també de la imposició 
de les sancions escaients.

4. Les sancions poden ser substituïdes per mesures alternatives, d’acord amb les condicions 
que s’estableixen a l’article 42 d’aquesta Ordenança.

Article 30. Persones responsables

1. Les accions o omissions que contravinguin allò que regula aquesta Ordenança han de 
generar responsabilitat de naturalesa administrativa, sens perjudici de la que pugui ser exigible en 
via penal o civil.

2. Són persones responsables de les sancions tipificades en la present ordenança, totes les 
persones físiques o jurídiques que hagin participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol.

3. Són responsables en concepte d’autor les persones que han comès directament o 
immediatament el fet infractor, i les que han impartit les instruccions o ordres necessàries per 
cometre’l.
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4. Quan l’autoria dels fets comesos correspongui a un menor de divuit anys, respondran 
solidàriament amb ell els seus pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, per aquest ordre, 
en atenció a l’incompliment de la obligació imposada a aquests que comporta un deure de prevenir 
la infracció administrativa que s’imputi als menors.

5. Les responsabilitats derivades de l’incompliment de les obligacions assenyalades en 
aquesta Ordenança són exigibles, no sols pels actes propis, sinó també pels actes d’aquelles 
persones de qui s’hagi de respondre en aplicació del que s’especifica a aquest efecte en la legislació 
vigent i en aquesta Ordenança.

Article 31. Aplicació de les sancions.

En el cas de determinades faltes lleus, prèviament establertes, els agents de l’autoritat es limitaran 
a recordar als ciutadans que les seves conductes o comportaments constitueixen una infracció 
recollida en aquesta ordenança. En el cas que la falta persisteixi l’agent podrà sancionar tal i com 
es recull en l’Annex I.

Article 32. Solució extrajudicial de conflictes.

Els òrgans i serveis municipals resten facultats per a la implantació, dins l’àmbit de les seves 
competències, de mecanismes públics de solució de conflictes mitjançant la conciliació, la 
transacció, la mediació o l’arbitratge, que en cap cas no poden donar lloc a solucions contràries a 
l’ordenament jurídic.

Secció segona. Procediment sancionador.

Article 33. Marc jurídic.

En l’exercici de la potestat sancionadora de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola seran d’aplicació 
els principis establerts en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques; la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; els 
articles 110 a 117 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les Entitats Locals; i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment 
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat; a més dels preceptes sobre 
matèria sancionadora establerts en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya.

Article 34. Règim i aplicació

En cas que de la comissió d’una infracció s’infereixi necessàriament la comissió d’una o d’altres 
diferents, s’imposarà únicament la sanció corresponent a la infracció més greu.

Les sancions seran executives en la forma i circumstàncies previstes legalment i reglamentàriament.

La realització d’una conducta tipificada de forma continuada en el temps, comportarà la incoació 
d’un únic procediment sancionador, si bé el caràcter continuat de la conducta tipificada es podrà 
tenir en compte a l’hora de graduar la sanció a imposar.
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No obstant, la reiteració de l’infractor en la seva conducta una vegada hagi recaigut una primera 
resolució sancionadora, originarà la incoació d’un nou procediment sancionador.

Es sancionarà com a infracció continuada la realització d’una pluralitat d’accions o omissions que 
infringeixin el mateix o similars preceptes administratius, ja sigui en execució d’un pla preconcebut 
o aprofitant idèntica ocasió.

Article 35. Forma d’iniciació.

El procediment sancionador s’iniciarà sempre d’ofici, per acord de l’òrgan competent, per pròpia 
iniciativa o a conseqüència d’ordre superior, a petició raonada d’altres òrgans o per denúncia de 
qualsevol ciutadà. Les denúncies hauran d’expressar la identitat de la persona o persones que les 
presenten i el relat dels fets que es posen en coneixement de l’Administració. La denúncia haurà de 
recollir la data de la comissió dels fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa i, 
quan sigui possible, recollirà també la identificació dels presumptes responsables. Quan la denúncia 
invoqui un perjudici en el patrimoni de l’Ajuntament, la no iniciació del procediment haurà de ser 
motivada i haurà de notificar-se als denunciants la decisió de si s’ha iniciat o no el procediment. 
Igualment per garantir la transparència s’informarà al denunciant/s de la resolució que posi fi a 
l’expedient respectant en tot cas, la legislació en matèria de protecció de dades.

Quan el denunciant hagi participat en la comissió d’una infracció que suposi un perjudici en el 
patrimoni de les administracions públiques i existeixin altres infractors, l’òrgan competent per 
resoldre el procediment haurà d’eximir al denunciant del pagament de la multa que li correspondria 
o altre tipus de sanció de caràcter no pecuniari, quan sigui el primer en aportar elements de prova 
que permetin iniciar el procediment o comprovar la infracció, sempre i quan en el moment d’aportar-
se aquells no es disposi d’elements suficients per ordenar la mateixa i es repari el perjudici causat.

Així mateix, l’òrgan competent per resoldre haurà de reduir l’import del pagament de la multa que li 
correspondria o, si és el cas, la sanció de caràcter no pecuniari, quan no complint-se alguna de les 
condicions anteriors, el denunciant faciliti elements de prova que aportin un valor afegit significatiu 
respecte d’aquells dels que es disposi.

En ambdós casos serà necessari que el denunciant cessi en la participació de la infracció i no hagi 
destruït elements de prova relacionats amb l’objecte de la denúncia.

Article 36. Actuacions prèvies.

Abans d’iniciar el procediment es podran dur a terme totes les actuacions que siguin necessàries 
per a determinar si concorren les circumstàncies que justifiquin la iniciació del procediment, 
especialment per a precisar els fets, identificar la persona o persones responsables, i les 
circumstàncies rellevants que hi concorrin.

Article 37. Mesures provisionals

En qualsevol moment del procediment, l'òrgan competent per iniciar l'expedient pot adoptar, 
mitjançant acord motivat que s'ha de notificar als interessats, les mesures provisionals que 
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assegurin l'eficàcia de la resolució final que pugui recaure. Durant la tramitació del procediment 
s'han d'aixecar aquestes mesures si han desaparegut les causes que van motivar-ne l'adopció.

Les mesures cautelars s’adoptaran d’acord amb els principis de proporcionalitat, efectivitat i 
onerositat menor; i seran adequades als objectius que es pretengui garantir en cada supòsit.

L’aplicació i tipologia d’aquestes mesures s’adequarà al que preveu l’article 56 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 38. Incoació de l’expedient sancionador.

1. L’acord d’incoació de l’expedient es notificarà a l’instructor, amb trasllat de les actuacions, i 
es notificarà als interessats, entenent-se en tot cas com a tal a l’inculpat o inculpats.

La incoació es comunicarà també al denunciant quan a la denúncia s’invoqui un perjudici en el 
patrimoni de l’Ajuntament.

2. L’expedient sancionador s’incoarà per acord adoptat mitjançant Decret d’Alcaldia, que es 
formalitzarà amb el contingut mínim següent:

a) Identificació de la persona o persones presumptament responsables.
b) Referència als fets que motiven la incoació de l’expedient, la seva possible qualificació i les 
sancions que puguin correspondre, sense perjudici del que resulti de la instrucció.
c) Nomenament de l’instructor i, en el seu cas, el secretari del procediment, indicant 
expressament el règim de recusació d’aquests.
d) Òrgan competent per a resoldre l’expedient i norma que li atribueix aquesta 
competència, indicant que el presumpte responsable pot reconèixer voluntàriament la seva 
responsabilitat amb els efectes que preveu l’article 30.
e) Mesures provisionals que hagin estat acordades per l’òrgan competent per a iniciar el 
procediment sancionador, sens perjudici d’aquelles que es puguin adoptar durant el 
desenvolupament d’aquest, de conformitat amb l’article 38.
f) Indicació del dret a formular al·legacions i a l’audiència en el procediment i dels terminis per 
al seu exercici, així com indicació que, en cas que no s’efectuïn al·legacions en el termini previst 
sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest pot ser considerat proposta de resolució quan 
contingui un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
g) Possibilitat d’acollir-se a la realització d’una prestació substitutòria d’acord amb els supòsits 
i requisits establerts a l’Ordenança.

3. Excepcionalment, quant en el moment que es dicti l’acord d’iniciació no hi hagi elements 
suficients per a la qualificació inicial dels fets que motiven la incoació del procediment, la qualificació 
esmentada es pot dur a terme en una fase posterior mitjançant l’elaboració d’un plec de càrrecs, 
que s’ha de notificar als interessats.

Article 39. Instrucció de l’expedient sancionador.

1. La instrucció de l’expedient s’adequarà en tot cas a les determinacions de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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Els actes d’instrucció que requereixin la intervenció dels interessats s’han de practicar en la forma 
que sigui més convenient per a ells i sigui compatible, en la mesura que sigui possible, amb les 
seves obligacions laborals o professionals.

L’òrgan instructor ha d’adoptar les mesures necessàries per aconseguir el respecte ple als principis 
de contradicció i igualtat dels interessats en el procediment.

2. S’atorgarà als interessats un termini de deu dies per a presentar les al·legacions, documents 
o informacions que estimin convenients, i per a proposar prova concretant quins mitjans s’utilitzaran. 
Així mateix, se’ls advertirà que si no presenten al·legacions dins d’aquest termini, l’acord d’iniciació 
del procediment serà considerat proposta de resolució.

3. Els fets rellevants per a la decisió del procediment es poden acreditar per qualsevol mitjà de 
prova admissible en dret, la valoració de la qual s’ha de fer d’acord amb els criteris que estableix la 
Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.

Si és procedent, l’Instructor acordarà l’obertura d’un període de prova per un termini no superior a 
trenta dies ni inferior a deu, a fi que es puguin practicar totes les que cregui pertinents. Així mateix, 
quan ho consideri necessari, l’instructor, a petició dels interessats, pot decidir l’obertura d’un període 
extraordinari de prova per un termini no superior a deu dies.

L’instructor només pot rebutjar les proves proposades pels interessats quan siguin manifestament 
improcedents o innecessàries, mitjançant una resolució motivada.

L’òrgan instructor comunicarà als interessats amb antelació suficient, l’inici de les actuacions 
necessàries per a la realització de les proves que hagin estat admeses. En la notificació s’ha de 
consignar el lloc, la data i l’hora en què s’ha de practicar la prova, amb l’advertència, si escau, que 
l’interessat pot nomenar tècnics perquè l’assisteixin.

En els casos en què, a petició de l’interessat, s’hagin de practicar proves la realització de les quals 
impliqui despeses que no hagi de suportar aquest Ajuntament, es podrà exigir l’avançament, a 
reserva de la liquidació definitiva, una vegada practicada la prova.

4. A efectes de la resolució del procediment, s’han de sol·licitar aquells informes que siguin 
preceptius per les disposicions legals, i els que es considerin necessaris per resoldre, amb cita del 
precepte que els exigeixi o bé fonamentar, si s’escau, la conveniència de reclamar-los. En la petició 
de l’informe es concretarà l’aspecte o aspectes sobre els quals es sol·licita.

5. Un cop finalitzat aquest període de prova, l’òrgan instructor ha de formular una proposta de 
resolució que ha de ser notificada als interessats i en la que s’indicarà la posada de manifest del 
procediment i el termini, no inferior a deu dies ni superior a quinze, per formular al·legacions i 
presentar els documents i les informacions que es considerin pertinents.

Es podrà prescindir d’aquest tràmit quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte 
altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades per l’inculpat.

En la proposta de resolució s’han de fixar de manera motivada els fets que es considerin provats i 
la seva qualificació jurídica exacta, s’ha de determinar la infracció que, si és procedent, aquells 
constitueixin, la persona o persones responsables, la valoració de les proves practicades, en 
especial les que constitueixin els fonaments bàsics de la decisió, així com les mesures provisionals 
que, si s’escau, s’hagin adoptat i la sanció que es proposi. 
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Quan la instrucció conclogui la inexistència d’infracció o responsabilitat, la proposta ha de declarar 
aquesta circumstància.

6. Una vegada acomplert tots els tràmits anteriors, l’Instructor eleva l’expedient a l’òrgan 
competent per a la seva resolució.

Article 40. Finalització del procediment sancionador i règim de recursos.

1. Abans de dictar resolució, l’òrgan competent per a resoldre podrà decidir, mitjançant acord 
motivat, dur a terme les actuacions complementàries indispensables per a resoldre el procediment. 
Aquest acord serà notificat a l’interessat o interessats, i se’ls concedirà un termini de set dies per a 
formular les al·legacions que considerin convenients.

Les actuacions complementàries s’hauran de dur a terme en el termini màxim de quinze dies, passat 
el qual el procediment restarà suspès.

2. La resolució ha d’incloure la valoració de les proves practicades, en especial les que 
constitueixin els fonaments bàsics de la decisió, ha de fixar els fets i, si s’escau, la persona o 
persones responsables, la infracció o infraccions comeses i la sanció o sancions que s’imposen, o 
bé la declaració de no-existència d’infracció o responsabilitat.

3. En la resolució no es poden acceptar fets diferents dels determinats en el curs del 
procediment, independentment de la seva valoració jurídica diferent. No obstant això, quan l’òrgan 
competent per resoldre consideri que la infracció o la sanció revesteixen més gravetat que la 
determinada a la proposta de resolució, s’ha de notificar a l’inculpat perquè aporti totes les 
al·legacions que consideri convenients en el termini de quinze dies.

4. La resolució serà notificada a l’interessat indicant-li els recursos procedents.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució a l’interessat serà de 6 mesos a comptar des 
de la data d’incoació del procediment sancionador.

5. La resolució sancionadora ferma en via administrativa és executiva. Si l’interessat no efectua 
el pagament de la sanció, a sol·licitud de la Tresoreria Municipal l’òrgan instructor farà informe de 
fermesa, el qual serà traslladat a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
perquè iniciï els tràmits de la via executiva per exigir el pagament. Serà d’aplicació tanmateix, el que 
la legislació administrativa sancionadora general preveu per a les suspensions de les resolucions 
executives.

6. Quan la conducta sancionada hagi causat danys o perjudicis a l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola i la quantia destinada a indemnitzar aquests danys no hagi estat determinada en 
l’expedient, s’ha de fixar mitjançant un procediment complementari, la resolució del qual és 
executiva immediatament. Aquest procediment és susceptible de terminació convencional.

Article 41. Procediment sancionador simplificat.

1. El procediment sancionador simplificat es podrà adoptar quan l’òrgan competent per iniciar 
el procediment consideri que existeixen elements de judici suficients per a qualificar la infracció 
administrativa com a lleu i es tracti d’una infracció flagrant i els fets hagin estat recollits en l’acta 
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corresponent o en la denúncia formulada per l’autoritat. Aquest procediment ha de ser resolt en 30 
dies.

2. Una vegada dictat l’acord d’iniciació, l’instructor, a la vista de les actuacions practicades 
formularà la proposta de resolució en la qual es faran constar de forma clara els fets imputats a 
l’expedientat, les infraccions que poden constituir, les sancions previstes i la normativa que atorga 
la competència d’instrucció. Aquesta proposta de resolució es notificarà a l’interessat de forma 
conjunta amb l’acord d’incoació, fent indicació expressa que es tracta d’un procediment simplificat, 
atorgant un termini de 5 dies a l’efecte que aquest formuli les al·legacions que consideri oportunes. 
També es farà avinent a l’expedientat, d’acord amb allò que estableix a l’article 32, de la possibilitat 
de finalització de l’expedient per reconeixement de culpa, de l’opció del pagament voluntari i de la 
possibilitat de sol·licitar una prestació substitutòria.

Si l’interessat manifesta la seva oposició expressa o proposa la pràctica de prova que l’instructor 
consideri necessària o pertinent realitzar, s’acordarà continuar la tramitació de forma ordinària.

3. Finalitzat el termini anterior, l’instructor, sense cap altre tràmit, eleva l’expedient a l’òrgan 
competent per resoldre. A la vista de les actuacions, tanmateix, l’òrgan competent per a resoldre 
podrà acordar que es segueixi els tràmits pel procediment ordinari.

Article 42. Prestacions substitutòries

1. Les infraccions d’aquesta Ordenança, llur comissió hagi estat reconeguda prèviament per 
l’infractor, poden tenir com a mesura alternativa o substitutòria de la multa la participació en activitats 
formatives i de reeducació en els valors cívics o, quan els autors o les autores tinguin edat laboral, 
la realització de treballs de reparació o de prestacions socials a favor de la comunitat.

Atès el seu valor educatiu, les prestacions substitutòries s’han de promoure quan els autors de les 
infraccions siguin menors d’edat. En aquest sentit, a les infraccions comeses per aquells menors 
que no superin els 18 anys, se’ls aplicarà, de forma substitutòria, les mesures formatives i 
reeducatives previstes a tal efecte sempre que mostrin la seva conformitat en aquest sentit i, per 
aquest ordre, els pares, tutors, acollidors o guardadors legals o de fet d’aquests menors.

No obstant, l’incompliment per part del menor de la totalitat de les mesures formatives o 
reeducatives acceptades inicialment, comportarà la imposició de la sanció en el seu grau màxim 
que hagués correspost per la infracció comesa pel menor. D’aquesta sanció respondran 
solidàriament els seus pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, per aquest ordre.

Així mateix, la mateixa conseqüència comportarà l’incompliment de la totalitat de la mesura 
formativa o reeducativa per part de la resta d’infractors, als quals també els serà imposada la sanció 
en el seu grau màxim que hagués correspost per la comissió de la infracció.

2. Les infraccions recollides en l’ordenança de civisme que es podran acollir a les mesures 
alternatives o substitutòries son les recollides en els següents articles de l’annex I. Infraccions 
ordenança municipal de civisme i convivència:

Article 5 punt 2
Article 9
Article 10 punts 1 i 2
Article 12 punts 3, 4 i 5
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Article 14 punts 1,2 i 5.
Article 15 punt 2 , 3,4 ,5 , 6 i 7
Article 16 punt 3 , 4 , 6 i 7
Article 17 punts 1, 2, 3 ,4, 5, 6 ,7, 8, 9,10 i 11
Article 21 punt 3
Article 24 punts 1 i 2
Article 26 punts 1, 2, 3,4 i 6
Article 27 punts 1,3 ,5 ,6 i 8

3. Resten excloses de la possibilitat establerta al paràgraf anterior:

a) Les infraccions molt greus, excepció feta que l’infractor sigui menor de 18 anys.
b) Les persones que hagin reincidit en la comissió d’una mateixa infracció.
c) Les que s’hagin acollit a aquesta fórmula substitutòria durant els dos anys anteriors.
d) Les persones que hagin obstruït o obstaculitzat l’actuació municipal durant la instrucció del 
procediment sancionador.

4. Per tal que la mesura alternativa tingui un caràcter plenament educatiu, ha d’ajustar-se als 
principis següents:

a) Ser acceptada voluntàriament i formal per la persona infractora.
b) Ser adequada a les característiques i aptituds de la persona infractora.
c) Ser significativa i coherent amb la infracció comesa.
d) Anar dirigida a adquirir consciència o a la reparació dels danys causats.
e) Facilitar a la persona infractora la comprensió que l’activitat duta a terme és útil i necessària 
per a la comunitat o per si mateixa.
f) Aplicar la mesura correctora al més aviat possible.
g) Concretar prèviament l’abast de l’activitat (nombre d’hores o extensió).

5. El tipus de sanció determinarà la durada màxima de l’activitat alternativa:

a) En el cas de les infraccions lleus, la durada màxima serà de deu hores.
b) En el cas de les infraccions greus, la durada màxima serà de quaranta hores.
c) En el cas de les infraccions molt greus, la durada màxima serà de cent hores.

6. En incoar l’expedient s’ha de fer constar la possibilitat d’acollir-se a aquesta alternativa.

7. Si la persona infractora no duu a terme positivament les activitats alternatives establertes, 
haurà de fer efectiu el pagament de la multa.

8. L’organització del sistema de prestació alternativa s’ha de regular mitjançant una ordenança 
fiscal. Aquesta ordenança inclourà un catàleg de les mesures substitutòries de les sancions 
per a les infraccions, i s’haurà d’aprovar en el Ple.

Article 43. Prescripció

1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus al cap de dos anys i les 
lleus al cap de sis mesos. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres 
anys, les imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap d’un 
any.
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2. El termini de prescripció de les infraccions es comença a comptar des del dia en què s’hagi 
comès la infracció. En cas d’infraccions continuades o permanents, el termini comença a córrer des 
que va finalitzar la conducta infractora.

Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement de l’interessat, del procediment sancionador 
i el termini de prescripció es reinicia si l’expedient sancionador està paralitzat durant més d’un mes 
per causa no imputable al presumpte responsable.

3. El termini de prescripció de les sancions es comença a comptar des de l’endemà del dia en 
què sigui executable la resolució per la qual s’imposa la sanció o hagi transcorregut el termini per 
recórrer-la.

Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement de l’interessat, del procediment d’execució, i 
el termini torna a transcórrer si aquell està paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable 
a l’infractor.

En el cas de desestimació presumpta del recurs administratiu interposat contra la resolució per la 
qual s’imposa la sanció, el termini de prescripció de la sanció començarà a computar- se des de 
l’endemà a aquell en que finalitzi el termini legalment previst per a la resolució de dit recurs.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança entrarà en vigor als quinze dies hàbils de la seva íntegra publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona.

El Sr. alcalde pregunta als Srs. regidors, si tenen que efectuar alguna observació o aclariment de la 
proposta presentada. Les intervencions efectuades es troben seguidament: 

El debat es troba recollit en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=773

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 10 vots a favor (5 vots ERC-AM, 3 SUMEM-
CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=1207

8.- APROVACIÓ INICIAL BASES REGULADORES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
EXERCICIS 2023

La senyora secretària procedeix a donar lectura a la vuitena proposta de l’ordre del dia:

Atès que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola com a expressió de govern democràtic, té l’aspiració 
de promoure la participació dels seus ciutadans en la vida quotidiana col·lectiva per aconseguir una 
major identificació amb el municipi i amb la democràcia.

Atès que el pressupost participatiu és un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant 
el qual els ciutadans i ciutadanes poden decidir sobre la destinació de part dels recursos municipals, 
establint un canal efectiu de democràcia participativa.

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=773
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=1207
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Atès que per tal d’establir les normes de regulació de la informació, l’aportació de propostes, la 
deliberació, la valoració i l’avaluació dels processos de participació ciutadana referents als 
pressupostos participatius municipals dels Hostalets de Pierola, s’ha redactat les Bases 
Reguladores dels Pressupostos Participatius per a l’exercici 2023, el text literal de les quals és el 
següent:

“BASES REGULADORES PER AL PROCÉS DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU PER A 
L’EXERCICI 2023 DELS HOSTALETS DE PIEROLA 

PREÀMBUL

Una de les grans apostes del govern municipal dels Hostalets de Pierola en l'àmbit de la participació 
ciutadana són els pressupostos participatius.

Per això promovem aquesta iniciativa com a mecanisme de participació i gestió del municipi, 
mitjançant el qual els veïns i veïnes poden decidir sobre la destinació de part dels recursos 
municipals, establint un canal efectiu de democràcia participativa.

El format és obert per a què qualsevol persona i/o entitat durant el període de selecció presenti un 
projecte que suposi un benefici col·lectiu pel poble. 

Després hi ha un període de revisió tècnica per valorar que els projectes s’adeqüen als criteris de 
les bases i pressupost màxim. 

Finalment hi ha un període d'exposició pública i posteriorment  les votacions dels projectes.

Pot votar tothom de més de 16 anys empadronats als Hostalets de Pierola i es pot fer via online a 
través d'una web creada especialment per aquest projecte o personalment a les oficines de 
l’Ajuntament.

Base 1a. OBJECTE

L’objecte d’aquestes bases és regular el procés de pressupost participatiu 2023 dels Hostalets de 
Pierola com a una eina amb la qual la ciutadania proposa i decideix a què van destinats una part 
dels recursos públics, sota els principis de ser un procés vinculant, universal, deliberatiu i amb un 
sistema de garantia i transparència.

En aquestes bases reguladores hi ha tota la informació sobre el procés de Pressupostos 
Participatius 2023 i s’ estableixen les regles d’aquest  procediment en totes les seves tasques i 
accions.

Base 2a. RÈGIM JURÍDIC
 
La normativa aplicable a aquestes bases és:

 La que es deriva dels articles 69 i 70 bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local

 L’article 75 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques
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 La Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes 
de participació ciutadana, articles 1, 2, 40 a 43, 46 a 53 i disposició addicional segona

 Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon 

govern.
 Decret legislatiu 2/2003, per al qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 

de Catalunya
 Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març
 El R.D. 500/1990, de 20 d'abril, per al qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals
 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per al qual s'estableix l'estructura dels 

pressupostos dels ens locals

Base 3a. OBJECTIUS DEL PROJECTE

a) Els objectius generals que es pretenen assolir mitjançant aquest procés són els següents:

 Promoure la participació de la ciutadania
 Conèixer les necessitats i demandes de la població
 Promocionar valors com la inclusió, la igualtat i la transparència.
 Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats dels veïns.

b)  Els objectius específics que es pretenen assolir mitjançant aquesta edició són els següents:

 Augmentar el nombre de veus participants garantint una major representació del poble
 Reforçar les iniciatives comunicatives en algunes fases del procés
 Facilitar la participació i inclusió de tota la diversitat de col·lectius del municipi

Base 4a. PARTICIPANTS

El procés de pressupostos participatius és un procés obert a la ciutadania i també a les entitats del 
poble. Podran presentar les seves propostes:

 Qualsevol persona empadronada als Hostalets de Pierola abans de la data de votació de les 
propostes, major de 16 anys o en vies de fer-los.

 Les associacions o entitats sense ànim de lucre del municipi que constin degudament 
inscrites en el Registre municipal d’entitats, en data anterior a l’aprovació d’aquestes bases.

 Els serveis tècnics i les diferents regidories de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola també 
podran presentar projectes que s’adaptin a les bases i responguin a un  interès general dels 
Hostalets.

 Es podrà presentar un projecte per participant

Base 5a. PROPOSTES

a) Pressupost participatiu

La quantitat  que es destinarà  als pressupostos participatius 2023 és de 25.000,00 euros, IVA inclòs, 
per al finançament de projectes d’inversions, capítol VI
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b) Característiques bàsiques de les propostes

Les propostes hauran de reunir les condicions següents:

 És un requisit indispensable que els projectes constitueixin inversions de qualsevol àmbit de 
competència municipal. Una inversió és un bé inventariable que és permanent en el temps. 
Té un principi i un final. Pot ser la millora d’un espai públic o els equipaments municipals per 
a la seva modernització, adaptació, reparació, conservació o manteniment. Pot consistir en 
la compra de béns no consumibles (tenen una previsió de vida útil superior a un any): 
vehicles, eines, equips informàtics, material esportiu, entre d’altres; la realització d’una obra, 
la creació d’una web, aplicació, wifi públic…

 Les propostes han de tenir un import màxim de 25.000,00 euros, IVA inclòs
 Han de ser executables durant l'any 2023 i no poden comprometre exercicis posteriors.
 Han de ser iniciatives concretes, valorables econòmicament.
 Han de ser d’interès general (no poden respondre a interessos personals o particulars d’un 

col·lectiu o entitat concrets).
 Cal que facin referència a àmbits i temes de competència municipal.
 Han de ser realitzables tècnicament i el màxim de viables econòmicament, i han de respectar 

el marc jurídic i legal existent.
 No poden implicar solapament o duplicació amb altres actuacions municipals en marxa, o en 

projecte.
 No poden provocar exclusió social, ni ser contràries als drets humans, o lesionar drets de 

tercers; han de ser equitatives des d’un punt de vista de gènere, inclusives, obertes i dirigides 
al conjunt de la població, amb visió de ciutat i sostenibles amb el medi ambient

 Les propostes presentades hauran d’adequar-se a les lleis i normatives vigents del municipi.

Base 6a. COMISSIÓ TÈCNICA JURÍDICA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Una comissió municipal tècnica vetllarà pel compliment d’aquestes condicions, examinarà els 
projectes que presenti la ciutadania, els valorarà econòmicament i verificarà que compleixin els 
requisits per prendre part en el procés de votació.

Estarà formada per:
 Els Serveis Tècnics municipals 
 La secretària de l’ajuntament o en qui delegui d’entre el personal funcionari de l’ajuntament.
 L’interventor de l’ajuntament o en qui delegui d’entre el personal funcionari de l’ajuntament.
 L’alcalde
 El regidor/a de l’Àrea de participació ciutadana
 Un regidor representant de cada grup municipal

No serà necessari que tots els membres de la comissió assisteixin a totes les reunions, sinó que es 
convidaran atenent a la naturalesa i els objectius de cadascuna de les reunions.

Base 7a. FASES I ESTRUCTURA DEL PROCÉS PARTICIPATIU

 Fase 1. Definició dels pressupostos participatius  i informació pública
 Fase 2. Convocatòria i presentació de propostes
 Fase 3. Validació de les propostes presentades
 Fase 4. Exposició pública de les propostes acceptades
 Fase 5. Votació de les propostes
 Fase 6. Retorn dels resultats
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 Fase 7. Execució i seguiment de les propostes seleccionades

Base 8a. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

Fase 1. Definició dels pressupostos participatius  i informació pública

Comporta el treball intern de definició de la metodologia.  El Ple aprovarà les presents bases, amb 
l’objectiu de desenvolupar adequadament i amb totes les garanties el procés de Pressupostos 
Participatius

En aquesta fase es presentarà públicament el procés de pressupostos participatius .Es difondran 
les bases, objectius i canals de participació ciutadana dels pressupostos participatius a través de 
diferents mitjans, entre ells: cartells, web i xarxes socials.

Fase 2. Convocatòria i presentació de propostes

Mitjançant decret de l’Alcaldia, que serà degudament publicat, es convocarà el procés de 
pressupostos participatius.

Les persones o entitats interessades a participar de manera activa en el procés podran  fer arribar 
les seves propostes mitjançant el formulari disponible en paper i en format digital  que es podrà 
descarregar online des de la web de l’Ajuntament i  que contindrà els següents apartats:

 Nom de la persona/ associació
 DNI/CIF o Passaport
 Adreça de correu electrònic i telèfon
 Títol de la proposta
 Descripció breu, concisa i precisa de l’actuació
 Localització

El formulari  s’haurà de presentar online a la web, físicament en horari d’atenció a l’Ajuntament o 
adjuntant-lo per correu electrònic a comunicacio@elshostaletsdepierola.cat.

Un representant de cada projecte es compromet a presentar públicament la seva proposta durant 
la jornada de presentació. Aquesta tindrà lloc durant la fase de votació del procés.

* No s’acceptaran  propostes enviades per Wthastsapp  ni demés mitjans no reglats en el present 
document de bases.

Fase 3. Validació tècnica de les propostes presentades

Un cop tancada la fase de presentació de propostes, totes seran revisades per la comissió tècnica 
dels pressupostos participatius per procedir a descartar aquelles  propostes que no compleixin les 
condicions de les bases o que per criteris tècnics, jurídics o econòmics  no s’adeqüin a la legalitat. 
També es descartaran aquelles propostes que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola està executant 
o té previst fer-ho.

Tanmateix, hauran de valorar econòmicament cadascuna de les propostes presentades.

En cas d’observar inadequacions o incompatibilitats en alguna de les propostes seleccionades, la 
comissió tècnica podrà requerir, si així ho creu  convenient, informació addicional a la persona que 

mailto:comunicacio@elshostaletsdepierola.cat
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ha presentat la proposta. Es donarà un marge de deu dies per complementar la informació aportada 
inicialment.

També es valorarà l’opció de re -formular o proposar modificacions, sempre que no desvirtuïn o alterin 
de manera substancial     el contingut o sentit de la proposta original. En aquest sentit es consensuarà 
amb la persona que l’hagi presentat.

Totes les  propostes que superin el filtratge tècnic se sotmetran a exposició pública i seran incloses 
com a opcions en les votacions.

Fase 4. Exposició pública de les propostes acceptades

S’elaborarà un llistat definitiu amb les propostes vàlides, les no vàlides, les que ja estiguin previstes 
o en procés d’execució i les repetides, que es podrà consultar a l’Ajuntament i a la seva pàgina web. 

El llistat de les propostes vàlides serà la base per a la votació popular

Fase 5. Votació de les propostes

Durant el temps que determini la convocatòria tots els empadronats als Hostalets de Pierola i amb 
16 anys fets al llarg de l’any en curs, podran exercir el seu dret a vot a través de la web de 
participació, a l’Ajuntament de forma presencial  o per correu electrònic

En xarxa es controlarà que cada persona només pugui votar una vegada.

Fase 6. Retorn dels resultats

La Comissió Tècnica serà l’encarregada de fer el recompte de vots. El Secretari de l’Ajuntament o 
la persona en qui delegui aixecarà acta de l’escrutini  i es publicaran els resultats finals

6.1. Revàlida final de les 3 propostes més votades 

La revàlida final es farà entre les 3 propostes més votades, de les quals en sortirà el projecte 
GUANYADOR.

El recompte de vots és farà públicament a l’Auditori de Cal Figueres (en la data que s’acordarà per 
l’òrgan competent). Únicament es computarà un únic vot per persona i butlleta. 

En cas d’empat entre dues o més propostes, els membres de la Comissió emetran un vot personal 
que determinarà la prioritat entre elles.

El Secretari de l’Ajuntament o la persona en qui delegui aixecarà acta dels resultats finals, que 
posteriorment seran publicats per tots els canals de difusió municipals. 

El pressupost assignat anualment al procés participatiu es distribuirà segons l’ordre de propostes 
més votades fins a esgotar la partida. 

Si hi hagués pressupost sobrant i no executat, es podria utilitzar per a aquelles propostes el cost 
estimat de les quals no sobrepassi l’import considerat com a sobrant. S’escolliran per l’ordre 
assignat segons el nombre de vots. La Comissió podrà decidir aplicar-ho a una actuació única o 
repartir-ho en actuacions diferents fins a esgotar el total del sobrant.
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6.2. Publicació de la proposta més votada

Des dels canals de comunicació de l’Ajuntament s’anirà actualitzant la informació de l’execució dels 
projectes guanyadors

Fase 7. Execució i seguiment de les propostes seleccionades

La tasca principal de l’ajuntament dels Hostalets de Pierola, serà la de comprovació puntual de 
l’execució del projecte guanyador dels pressupostos participatius 2023 aprovat, com també la de 
controlar que l’execució del projecte finalitzi en el termini establert.

A més, serà l’encarregat de garantir una informació periòdica i puntual a la ciutadania entorn 
l’execució del projecte seleccionat.

Base 9a. CALENDARI DEL PROCÉS PARTICIPATIU

 Presentació i difusió del procés a la ciutadania (data a concretar òrgan competent )
 Recollida de propostes: (data a concretar òrgan competent)
 Avaluació de les propostes per part de la Comissió tècnica de l’Ajuntament: (data a concretar 

òrgan competent)
 Publicació de les propostes admeses: (data a concretar òrgan competent)
 Votació de les propostes i consulta ciutadana: (data a concretar acord òrgan competent)
 Acte d’escrutini dels vots i publicació dels resultats: (data a concretar acord òrgan competent)
 Revàlida final de les 3 propostes més votades : (data a concretar acord òrgan competent)
 Acte d’escrutini dels vots i publicació dels resultats finals: (data a concretar acord òrgan 

competent)

Base 10a. DISPOSICIÓ FINAL

Les presents bases només tindran vigència durant tot el procés de pressupost participatiu de 
l’anualitat corresponent al 2023. Qualsevol eventualitat no recollida de manera explícita ni implícita 
en les presents bases i que no puguin ser resoltes mitjançant l’aplicació de normativa de rang 
superior seran objecte de resolució expressa per part de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. 
Totes aquelles possibles eventualitats recollides en l’anterior paràgraf hauran de ser reglades en 
posteriors bases per tal de garantir la seguretat jurídica del procés.

Les presents bases entren en vigor quan hagi estat publicat íntegrament el seu text en el BOPB una 
vegada transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 
las bases de règim local.”

Atès allò que es disposa en el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i en la Llei 10/2014, de 16 de setembre, de 
consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment les Bases Reguladores dels Pressupostos Participatius dels Hostalets 
de Pierola per a l’exercici 2023, el text de les quals és el que consta a la part expositiva d’aquest 
acord.
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Segon.- Sotmetre a informació pública les presents Bases Reguladores per un termini de trenta dies 
hàbils, a fi de poder presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció de 
l’anunci corresponent  al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a l’E-Tauler. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, quedaran definitivament 
aprovades sense necessitat d’ulterior acord. Una vegada aprovades amb caràcter definitiu es 
publicaran íntegrament al BOP.

Tercer.- Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris en relació a aquest acord.

El Sr. alcalde pregunta als Srs. regidors, si tenen que efectuar alguna observació o aclariment de la 
proposta presentada. Les intervencions efectuades es troben seguidament: 

El debat es troba recollit en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=1222

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 7 vots a favor (5 vots ERC-AM i 2 JUNTS 
PER HOSTALETS) i 3 abstencions (3 SUMEM-CP), aprovat per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=1442

9.- MOCIÓ EN SUPORT ALS GUÀRDIES MUNICIPALS I PER LA SEGURETAT ALS NOSTRES 
MUNICIPIS. 

El regidor senyor Jordi Parcerisas Valls procedeix a donar lectura a la següent moció:

A Catalunya som 135 municipis de menys de 10.000 habitants que disposem de Guàrdies 
Municipals anomenats genèricament Vigilants Municipals. Un col·lectiu de professionals de 441 
Agents que ens donen servei de seguretat a uns 432.000 habitants segons les dades facilitades per 
l’Associació d’Agents, Guàrdies i Vigilants Municipals de Catalunya i que es desprenen del treball 
de camp elaborat al mes de març de 2022.

Els nostres Guàrdies Municipals, per necessitat dels nostres Ajuntaments, per l’autoritat que 
representen els càrrecs electes i pel desenvolupament de la llibertat d’autonomia local, realitzen de 
facto les mateixes funcions que les policies locals de Catalunya.

Els Guàrdies Municipals són la policia dels petits municipis que entre altres funcions, vigilen, 
ordenen i regulen el trànsit, s’encarreguen de la seguretat dels espais públics, auxilien als ciutadans, 
porten a terme les tasques de protecció civil i fan complir les lleis, disposicions, bans i les 
ordenances municipals, en especial les ordenances de civisme i circulació per ser aquestes matèries 
les que més controvèrsia generen als nostres municipis, i com no podria ser d’una altre manera, 
auxilien a les autoritats judicials i a la resta de cossos de seguretat.

És una realitat que els municipis que disposen de Guàrdies Municipals, hem experimentat canvis 
sociològics, la millora de la xarxa viaria de Catalunya, les noves tecnologies, la descentralització 
d’empreses i la cultura de l’oci a l’entorn rural entre altres motius ha fet que els municipis rurals 
tinguin les mateixes necessitats que municipis amb població més dimensionada i que disposen de 
policia local. Per tant, podem parlar que les diferencies en qüestions de seguretat entres les ciutats 
i els nostres municipis, poden ser quantitatius però no qualitatius.

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=1222
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=1442
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Es dona el fet que la seguretat també ha experimentat un canvio social en tots les seves vessants, 
en les noves tipologies delictives, noves realitats socials del territori, en l’exigència d’una millor 
atenció al ciutadà, etc. En canvi els que vetllem per la seguretat als nostres municipis continuen 
sent els Guàrdies Municipals.   

La seva formació l’han tingut d’assolir per mitjans propis o amb la col·laboració dels seus 
Ajuntaments. La formació que ofereix l’Institut de Seguretat  Publica de Catalunya és minsa i no 
obligatòria, sovint sense eines adients exerceixen les funcions policials que tenen encomanades.
Els Guàrdies Municipals s’han convertit en una peça clau a la seguretat en els nostres municipis, 
convertint-se en un referent policial per a la població. 

Actualment, la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya està treballant en la nova llei de 
Policia de Catalunya. Una llei ambiciosa que pretenc englobar a tots els actors que actuen per a la 
seguretat publica de Catalunya.

En aquests darrers mesos no ha quedat clar, a traves de declaracions dels màxims responsables 
del Departament d’Interior i redactors de la nova llei, si els nostres Guàrdies Municipals formaran 
part del nou sistema de Policia de Catalunya o seran classificats com a cossos no policials a regular 
i posar limitacions a les seves funcions.

Aquestes intencions estan completament allunyades de les necessitats que avui en dia tenim al món 
local i es perd l’oportunitat perquè es reconegui als nostres Guàrdies Municipals com el que són, 
policies locals en tota regla. Es perd l’oportunitat que se’ls donin garanties jurídiques a l’activitat que 
realment duen a terme i es garanteixi la seva formació i integració dins de l’estructura que regula 
als cossos que formen la seguretat publica de Catalunya.

Entenem la seguretat com a un dret fonamental i nosaltres com a membres electes estem a 
l’obligació de garantir aquest dret als ciutadans que representem.

Així doncs, si finalment els nostres Guàrdies, Agents o Vigilants Municipals no són reconeguts com 
a policia, els municipis que disposem satisfactòriament i amb un resultat més que demostrable, 
patirem un fort retrocés en la seguretat i els nostres habitants es convertiran en ciutadans de segona 
només pel fet de viure a poblacions rurals.

Els nostres  Guàrdies, Agents i Vigilants Municipals com a responsables politics dels serveis, no 
podem permetre’ns trenta anys més d’indefensió jurídica, de formació i promoció i d’impossibilitat 
d’accés a eines que millorin la seguretat dels nostres pobles.

Creiem que cal donar als Guàrdies Municipals un marc legal que faci un reconeixement efectiu de 
la seva feina real i que per tant siguin reconeguts com la nostra Policia Local i equiparar-nos en 
drets a la resta de ciutadans i ciutadanes dels municipis de Catalunya.

Pels motius exposats, els grups amb representació de l’Ajuntament Dels Hostalets de Pierola que 
subscriuen aquesta moció, proposta al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer: Reclamar a la comissió redactora de la Llei Integral de Seguretat de Catalunya del 
Parlament de Catalunya que siguin reconeguts  com actors policials els Agents, Guàrdies i Vigilants 
Municipals.

Segon: Que els nostres  Agents, Guàrdies i Vigilants Municipals siguin reconeguts i regulats com 
el que són, policies locals de Catalunya.
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Tercer: Establir a la nova llei l’obertura d’un període d’adaptació i formació que garanteixi el traspàs 
dels Vigilants Municipals a Policia Local.

Quart: Donar trasllat d’aquesta moció a tots els partits politics amb representació al Parlament de 
Catalunya.

Cinquè: Donar trasllat del present acord a l’Associació d’Agents, Guàrdies i Vigilants Municipals de 
Catalunya

El Sr. alcalde pregunta als Srs. regidors, si tenen que efectuar alguna observació o aclariment de la 
proposta presentada. Les intervencions efectuades es troben seguidament: 

El debat es troba recollit en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=1460

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 10 vots a favor (5 vots ERC-AM, 3 SUMEM-
CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=1912

10.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DES 
DEL NÚM. 92/2022 AL NÚM. 234/2022.

Les intervencions relacionades amb aquest punt es troben seguidament: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=1928

11.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Les intervencions relacionades amb aquest punt es troben seguidament:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=4287

12.- PRECS I PREGUNTES

Les intervencions relacionades amb aquest punt es troben seguidament:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=4382

I essent les vint-i-una hores, i no havent cap més assumpte que tractar el sr. alcalde aixeca la sessió. 
Dono fe.

El fi de la sessió es troba a continuació: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=9494

L`alcalde La secretària

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=1460
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=1912
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=1928
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=4287
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=4382
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=43&t=9494

