
Administració Local Ajuntaments

Pàg. 48Núm. 42 – 3 de març de 2014

Núm. 2078
AJUntAment de GirOnA

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal 
de civilitat

Exp. 2013014625 – C.07.84.008

El Ple de l’Ajuntament de, en sessió celebrada el dia 9 de desembre 
de 2013, va aprovar inicialment la modificació dels articles 26, 27 i 28 
de l’Ordenança municipal de Civilitat, aprovada per l’Ajuntament 
en Ple en sessió celebrada el dia 22 d’octubre de 2012 i publicada 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 210, de 2 de 
novembre 2012.

Durant el termini d’informació pública, mitjançant anuncis publi-
cats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 1 de data 
2 de gener de 2014, en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, en 
la pàgina web municipal, i en la premsa local, no s’han presentat al-
legacions, per la qual cosa, en virtut de l’acord municipal anterior, es 
considera aprovada definitivament la modificació de l’Ordenança.

En compliment del que preveu l’article 49 c) de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril reguladora de les Bases del Règim local, article 56 del Real 
Decret legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim local, 
article 178 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i 
l’article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel que s’aprova el 
Reglament, d’Obres, Activitats i Serveis de les entitats locals es pro-
cedeix a la publicació íntegra de la modificació:

Els articles modificats són:

a) Incloure la conducta relativa al consum i tinença de drogues, es-
tupefaents o substàncies psicotròpiques considerades il·legals, com 
a infracció molt greu, completant l’apartat 5 de l’article 28 de l’Or-
denança de Civilitat en els següents termes:

“Art. 28.5. El consum o tinença de drogues, estupefaents o substàn-
cies psicotròpiques, considerades il·legals per la legislació vigent, 
als espais, vies, establiments o transports públics, sempre que no 
constitueixin infracció penal.”
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b) Incloure a la relació d’infraccions molt greus de l’article 28, amb 
el número 10 d’ordre, la conducta relativa a la permissió o tolerància 
en la promoció del consum de drogues tòxiques i el trànsit d’estupe-
faents per part d’organitzadors d’espectacles i/o titulars d’establi-
ments en els següents termes:

“Art. 28.10. La permissió, tolerància o promoció del consum de dro-
gues tòxiques i el trànsit d’estupefaents per part d’organitzadors 
d’espectacles i/o titulars d’establiments, sempre que no constituei-
xin infracció penal.”

c) Incloure a la relació d’infraccions molt greus de l’article 28, amb 
número 11 d’ordre, el subministrament o informació de documenta-
ció falsa, inexacta i incompleta o que indueixi a error, per considerar 
que aquesta conducta, tipificada a l’art. 26.h) de la Llei 1/1992, de 21 
de febrer, no resulta prevista en l’Ordenança municipal de Civilitat, 
amb el següent redactat:

Art. 28.11. Subministrar o informar en base a documentació falsa, 
inexacta i incompleta o que pugui induir a error en l’exercici de les 
tasques d’inspecció i control efectuades per l’autoritat o els seus 
agents, en aplicació d’aquesta ordenança, si això no constitueix in-
fracció penal.

d) Incloure a la relació d’infraccions de l’article 27, amb núme-
ro d’ordre 32 la obstrucció i resistència a les tasques d’inspecció o 
control de l’autoritat o els seus agents, per considerar que aquesta 
conducta, tipificada a l’art. 26.h) de la Llei 1/1992, de 21 de febrer, 
no resulta prevista en l’Ordenança municipal de Civilitat, amb el 
següent redactat:

“Art. 27.32. Negar-se, obstruir, oferir resistència, negar el subminis-
trament de dades o no facilitar la informació requerida en l’exercici 
de les tasques d’inspecció i control efectuades per l’autoritat o els 
seus agents, en aplicació d’aquesta ordenança, si això no constitueix 
infracció penal.

e) Incloure a la relació d’infraccions greus de l’article 27, amb nú-
mero d’ordre 33, conforme les determinacions contingudes al Reial 
Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Armes, amb especial referència al previst a l’article 156 i següents, 
la conducta descrita a l’article 14.3 relativa a la tinença, transport i 
ús d’armes, amb el següent redactat:

“Art. 27.33. La tinença, transport i ús d’armes sense respectar les 
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determinacions establertes en la legislació vigent en matèria d’ar-
mes.”
f) Incloure a la relació d’infraccions lleus de l’article 26, amb el nú-
mero 48 d’ordre, la tinença, circulació i ús als espais públics d’objec-
tes i/o instruments especialment perillosos per la integritat física de 
les persones i la circulació amb imitacions d’armes en els següents 
termes:

“Art. 26.48. La tinença, circulació i ús als espais públics d’objectes 
i/o instruments especialment perillosos per la integritat física de 
les persones, susceptibles d’ésser utilitzades com a armes o amb la 
finalitat d’intimidar i la circulació amb imitacions d’armes que, per 
les seves característiques, puguin induir a confusió.”

El que es fa públic per a general coneixement als efectes de la seva 
entrada en vigor a partir  l’endemà de la data de la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província, i als efectes previstos en l’arti-
cle 60.2 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

Contra el present acord, que és definitiu i posa fi a la via adminis-
trativa, els interessats poden interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de 
l’endemà de la data de la seva publicació, si bé prèviament caldrà 
comunicar a aquest Ajuntament el fet de la interposició del recurs. 
No obstant això, s’hi pot interposar qualsevol altre recurs si es con-
sidera procedent.

Girona, 12 de febrer de 2014

Carles Puigdemont i Casamajó
Alcalde


