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Eduard Marcó i Alberti, secretari de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès,

e ERT I F I e o:

Que el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en sessió celebrada el dia
22 de novembre de 2016, va adoptar l'acord següent:

"El Ple municipal, en sessió celebrada el 24 de juliol de 2012, va aprovar
definitivament l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Vilafranca del
Penedès.

Passats més de quatre anys d'aquesta aprovació, es planteja fer una revisió
puntual del quadre d'infraccions i sancions que conforma l'annex de l'Ordenança,
pel que fa a l'import de la sanció de multa derivada de determinades conductes
incíviques, atesa l'alarma social que generen i els costos directes que ha
d'assumir l'Ajuntament per la reparació, control i gestió dels efectes d'aquestes
conductes.

Es considera que cal adequar aquest import de les sancions arran de dues
problemàtiques concretes, que són les que principalment han generat més rebuig
per part de la ciutadania, com són el no retirar o recollir les defecacions dels
gossos i animals equivalents als espais públics (article 7 k de l'Ordenança), i
també la realització de pintades, grafits, inscripcions i altres elements en façanes
o vidres d'edificis, tant públics com privats, en monuments i en els altres indrets
que preveu l'article 23 de l'Ordenança.

S'han detectat també des del Servei de Procediment Sancionador algunes altres
disfuncions que s'han de corregir, com ara: previsió de la mateixa sanció per
tenir terrasses i cadires de restauració a la via pública sense permís o incomplint
les condicions d'aquest, manca de previsió expressa de la sanció per ocupar la
via pública amb activitats incomplint les condicions de l'autorització, sanció per
desobeir sense rellevància penal un agent de l'autoritat però no per agredir-lo,
possibilitat només de qualificar en tot cas com a molt greu la infracció de tallar el
trànsit sense permís o incomplint les condicions de l'autorització, manca de
tipificació expressa de l'exhibicionisme sexual i impossibilitat de sancionar
excepcionalment amb un advertiment (i sí únicament amb multa) infraccions
lleus aïllades de mínima importància en determinades circumstàncies.

Finalment, es posa en relleu la conveniència de precisar millor la redacció de
l'article 34 de l'Ordenança, sobre la instal.lació d'elements d'interès general en
façanes d'edificis.

Atès que les sancions que es poden imposar als responsables de les infraccions
són, d'acord amb l'article 141 de la llei bàsica de règim local, les següents:
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a) Les infraccions lleus es sancionaran amb multes de fins a 750 euros
b) Les infraccions greus es sancionaran amb multes de fins a 1.500 euros
c) Les infraccions molt greus es sancionaran amb multes de fins a 3.000

euros

s'ACORDA:

1. Modificar l'Annex -Quadre d'Infraccions i Sancions- de l'Ordenança municipal
de civisme i convivència ciutadana de Vilafranca del Penedès en els apartats
següents (se cita precepte de l'Ordenança, resum de la infracció i import en
euros de la sanció de multa), que queden redactats en els termes següents:

a) Redacció actual:

- Infraccions lleus:

Article 7 k). Resum: No recollir les defecacions efectuades per un gos a la via
pública o als espais verds Sanció: 150 euros.

Queda redactat així:

-Infraccions lleus:

Article 7 k). Resum: No recollir les defecacions efectuades per un gos o animal a
la via pública o als espais verds Sanció: 300 euros.

b) Redacció actual

-Infraccions greus:

Article 23. Resum: Realitzar pintades, o posar enganxines, d'entitat menor,
sense autorització Sanció: 300 euros

Queda redactat així:

-Infraccions greus:
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Article 23. Resum: Realitzar pintades, o posar enganxines, d'entitat menor,
sense autorització Sanció: 500 euros

e) Redacció actual

-Infraccions molt greus:

Article 23. Resum: Realitzar grafits o pintades d'entitat no menor, i en tot cas en
edificis històrics o catalogats Sanció: 600 eures.

Queda redactat així:

-Infraccions molt greus:

Article 23. Resum: Realitzar grafits o pintades d'entitat no menor, i en tot cas en
edificis històrics o catalogats.............. Sanció: 1.000 euros.

d) Redacció actual:

-Infraccions molt greus:

Article 5.8. Resum: Atemptar de forma molt greu contra la dignitat de les
autoritats municipals i dels seus agents, quan actu'in en el compliment de les
seves funcions, quan no tinguin rellevància pena!. Sanció: 600 euros.

Queda redactat així:

-Infraccions molt greus:

Article 5.8. Resum: Atemptar de forma molt greu contra la dignitat de les
autoritats municipals i dels seus agents, quan actuïn en el compliment de les
seves funcions, o bé agredir les autoritats o els agents, quan els fets no tinguin
rellevància pena!. Sanció: 600 euros.
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e) Redacció actual:

-Infraccions greus:

Article 27. Resum: Fer treballs, activitats o actes d'ocupació a l'espai públic sense
autorització Sanció: 300 euros.

Queda redactat així:

-Infraccions greus:

Article 27. Resum: Fer treballs, activitats o actes d'ocupació a l'espai públic sense
autorització, o incomplint les condicions d'aquesta
.............................................. Sanció: 300 euros.

f) Redacció actual:

-Infraccions molt greus:

Article 7 lletra o. Resum: Tallar vies públiques al trànsit sense autorització, o
incomplint els seus termes Sanció: 600 euros.

Queda redactat així:

-Infraccions molt greus:

Article 7 lletra o. Resum: Tallar vies públiques al trànsit sense autorització o
incomplint els seus termes (tret que la conducta no tingui una especial gravetat i
no suposi una interferència moit greu per a la mobilitat de vehicles o vianants,
en que la infracció serà greu i es sancionarà amb multa de 300 euros) .
Sanció:

600 euros.

g) Redacció actual:
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-Infraccions lleus:

Article 7 r). Resum: Oferir o exercir la prostitució en espais públics. Anar
despullat o gairebé, o mantenir relacions sexuals als espais públics Sanció:
150 euros.

Queda redactat així:

-Infraccions lleus:

Article 7 r). Resum: Oferir o exercir la prostitució en espais públics. Anar
despullat o gairebé, mantenir relacions sexuals als espais públics o fer
exhibicionisme sexual Sanció: 150 euros.

h) Afegir pel que fa a infraccions molt greus l'apartat nou següent:

-Infraccions molt greus:

-Article 12.1. Resum: Instal.lar a la via pública terrasses de bar i restaurant,
sense autorització o llicència municipal Sanció: 600 euros

2. Modificar l'article 71 de l'Ordenança de municipal de cIvisme i convivència
ciutadana de Vilafranca del Penedès, dedicat a les alternatives a les sancions
pecuniàries, en el sentit d'afegir-hi un nou apartat 5 amb el redactat següent:

En el supòsit d'infraccions de caràcter lleu, amb caràcter excepcional si es
produeixen ai1ladament accions o omissions molt lleus i sense especial
transcendència, o si ho justifiquen especials circumstàncies d'edat, penediment o
estat de necessitat, la sanció de multa podrà ser substituida per un advertiment
per escrit.

3. Modificar el primer incís de l'article 7, lletra r), de l'Ordenança de civisme
convivència ciutadana de Vilafranca.

La redacció actual: "Oferir, sol'licitar, negociar o acceptar, directament o
indirectament, serveis sexuals retribuïts a l'espai públic, o mantenir relacions
sexuals a l'espai públic amb retribució", resta substituïda per "Oferir, sol'licitar,
negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a
l'espai públic, mantenir relacions sexuals a l'espai públic amb retribució o bé fer
pràctiques d'exhibicionisme sexual en espais públics".
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4. Modificar la redacció del primer paràgraf de l'article 34 de l'Ordenança de
civisme i convivència ciutadana de Vilafranca.

Redacció actual:

"Els titulars de les finques limítrofs amb la via pública han de facilitar la
instal.lació de fanals, senyals de circulació, papereres, contenidors de residus
quan resulti inconvenient situar-los en altres indrets o altres elements del
mobiliari urbà. Es tracta, aquesta, d'una obligació de la propietat que no dóna
lloc a indemnització".

Aquest paràgraf queda redactat en els termes següents:

"Els titulars de les finques limítrofs amb la via pública han de facilitar la
instal'lació, especialment en les façanes i amb caràcter permanent o temporal,
de fanals, senyals de circulació, papereres, contenidors de residus quan resulti
inconvenient situar-los en altres indrets o altres elements del mobiliari urbà.
Igualment han de permetre la instal.lació temporal durant espais curts de temps
d'elements que no malmetin la finca ni obstaculitzin els drets de gaudi i
d'intimitat dels seus ocupants, quan sigui convenient per a facilitar activitats
d'interès general que organitzi, promogui o autoritzi l'Ajuntament, com per
exemple llums i ornaments nadalencs, pancartes i espectacles populars o festius.
Es tracten, aquestes, d'unes obligació de la propietat que no donen lloc a
indemnització".
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5. Sotmetre l'expedient i el text de modificació de l'Ordenança al tràmit
d'informació pública pel termini de trenta dies mitjançant edictes que es
publicaran al BOP, al DOGC, a mitjans de comunicació escrita, al web i Portal de
transparència municipal i en el tauler d'anuncis de la corporació, durant el qual
podran presentar-se reclamacions i suggeriments. Si no n'hi haguessin, la
modificació de l'Ordenança s'entendria aprovada definitivament sense necessi
d'un nou acord exprés".

Perquè així consti, signo aquest certificat amb el vist-i-plau de l'alcalde.

Vilafranca del Penedès, 28 de novembre de 2016.
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