Ref. 5711/2019

Cunit, a data de la signatura electrònica
ANTECEDENTS
Vist l’informe de la Tècnica de Secretaria 2019-0263 de data 4 d’octubre de 2019, que literalment

“El departament de Secretaria de l’ajuntament de Cunit, en seu de la instrucció dels
procediments sancionadors relatius al compliment de les Ordenances Municipals, ha
detectat l’existència de contradiccions entre les diferents regulacions normatives, que fan
necessari procedir a una revisió del contingut de les ordenances Municipals, en alguns
casos per necessitat d’adaptació a la normativa vigent, i en d’altres per evitar duplicitats o
solapaments entre les disposicions de caràcter general.

En data 28 de gener de 2016, es va aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 49 de
la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases de règim local, l’Ordenança 1.22 reguladora de la
instal·lació de terrasses en espais públics i privats en el terme municipal de Cunit,
aprovada definitivament amb la publicació del BOPT de data 29 de març de 2016.
La finalitat d’aquesta ordenança entre d’altres, és aconseguir una unitat de criteris,
homogeneïtzació i cercar l’adequació del conjunt de les terrasses del municipi.
La ordenança de terrasses aprovada contempla, la derogació de diversos preceptes de la
ordenança de bon govern relatius a la ordenació de les terrasses, així la disposició
derogatòria estableix:
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Així, en relació a la Ordenança de Policia i Bon Govern, s’ha constatat el següent:

Número: 2019-4265 Data: 18/10/2019

transcrit:

Disposició derogatòria.
Es deroguen els articles 21, 22, 27 i 28 de l’Ordenança 3.1 de Policia i Govern.
No obstant, això, en la instrucció dels procediments sancionadors incoats en base a actes
esteses per la policia local per infracció de la ordenança 1.03 de policia i bon govern, s’ha
detectat que aquesta disposició afecta negativament als articles 27è i 28è, que no regulen
aspectes relatius a la ordenació de les terrasses, sinó a prohibicions de caràcter general que
afecten a actuacions alienes a la nova regulació, provocant un vuit legal en la disposició
normativa municipal, així en aquests articles derogats indegudament, s’estableix:
Article 27è. CONSERVACIÓ I NETEJA DELS ESPAIS PÚBLICS OCUPATS
La conservació i neteja de tots els espais públics ocupats en virtut de les llicències i
autoritzacions regulades en aquest capítol estaran a càrrec dels seus titulars.
Article 28è. PROHIBICIÓ D’OCUPAR ESPAIS PÚBLICS
MUNICIPAL

SENSE LLICÈNCIA

28.1.- No es podrà ocupar cap espai públic per cap concepte sense prèvia llicència
municipal.
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28.2.- Tampoc es podrà exercir l’acampada lliure en cap indret del municipi, (inclosos els
terrenys de propietat privada) tret que l’Ajuntament en concedeixi l’autorització
expressa.
28.3.- Queda prohibida expressament qualsevol tipus d’ús dels espais públics, no
autoritzada expressament per l’Ajuntament, quan això suposi aprofitament privatiu del
tipus que sigui, d’aquest espai.
La ocupació de domini públic i la seva regulació és necessària per permetre a l’ajuntament el seu
control, supervisió i aplicació de règim sancionador en el marc de les seves competències.
Així, l’article 27 derogat feia al·lusió a d’altres autoritzacions d’ocupació contemplades en el
capítol V, com són l’exposició de mercaderies, guals, reserves d’espai per càrrega i descàrrega i
d’altres formes d’ocupació, com els circs.

La vulneració d’aquests preceptes venia regulada en el regim sancionador de la Ordenança de
Policia i Bon Govern, que hores d’ara, no es pot ser aplicat com a conseqüència de la derogació
efectuada per la ordenança de instal·lació de terrasses.
En concret es troben afectats els següents articles:
Art. 70 Es consideraran infraccions lleus de la present Ordenança, a títol enunciatiu, les
següents:

– Ocupar una superfície superior a l’autoritzada per la llicència.
– No mantenir net l’espai ocupat.
– No recollir els elements amb que es realitzi l’ocupació després del tancament de l’establiment.
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70.d) Del capítol V (0cupació de via pública):
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L’article 28, contemplava la prohibició “ex lege” d’ocupació o ús privatiu d’espais públics sense
autorització o llicència municipal, i la prohibició d’acampada en tot el municipi.

– Utilitzar com aparcament exclusiu l’ espais concedit com a reserva per càrrega i descàrrega.

– L’incompliment de la condició establerta a l’art. 26.1 q)
Article 71è Es consideraran infraccions greus d’aquesta Ordenança, a títol enunciatiu, les
següents:
71.d) Del capítol V (ocupació de via pública):
– Ocupar la via pública sense prèvia llicència municipal o ocupant una superfície superior a
l’autoritzada en la llicència, o bé durant més temps de l’autoritzat.
– No senyalitzar degudament els guals i reserves per càrrega i descàrrega.
– La comissió de tres faltes lleus en un període de tres mesos o de més de tres en el període
d’un any.
– Venda ambulant o fixa, així com l’exercici de qualsevol altre activitat, en qualsevol lloc del
municipi, sense disposar de llicència, o incomplint el que aquesta disposa.
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– Venda en qualsevol lloc del municipi, sense llicència municipal

– L’incompliment de les condicions establertes a l’art. 26.1 a), b), c), e), g), h), i), j), k), l), m), n),
o) i p) .
– La realització de qualsevol tipus d’obra, sense obtenir la preceptiva llicència.
– Incompliment de qualsevol dels apartats de l’art. 28
Article 72è. Es consideraran infraccions molt greus d’aquesta Ordenança, a títol enunciatiu, les
següents:
72.b) Del capítol V (ocupació de via pública):
– Ocupar la via pública sense llicència municipal.
– La comissió de tres faltes greus en el període d’un any.
– Venda en un local, sense la preceptiva llicència municipal o infringint el contingut de la llicència.

Vista la provisió de l’Alcaldia de data 17 d’octubre de 2019 instant l’inici del
procediment per a la participació ciutadana en el tràmit de consulta pública prèvia.
D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb
caràcter previ a la redacció definitiva del projecte de Reglament, caldrà substanciar
una consulta pública prèvia, a través del portal web de l’administració competent, per
recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment
afectats per la futura norma i/o modificació, sobre els aspectes següents:
a)
b)
c)
d)

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
Els objectius de la norma
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Vist l’informe núm. 2019-0281 de la Tècnica de Secretaria envers el procediment de
consulta pública prèvia per a l’elaboració d’aquesta norma.
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Atès que l’Ajuntament de Cunit té interès en tramitar una modificació de la Ordenança
Municipal de Policia i Bons Govern.
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Per la qual cosa informo favorablement, la modificació de la Ordenança Municipal de Policia i
Bons Govern, amb la finalitat d’incloure novament la regulació dels preceptes derogats per al
ordenança de instal·lació de terrasses en espais públics i privats en el terme municipal de Cunit”.
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– L’incompliment de la condició establerta a l’art. 26.1 q)

Fonaments jurídics
L’article 8a) 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
Els articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis, dels ens locals.
L’article 128 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, que aprova la Llei de procediment
administratiu general de les administracions públiques, reconeixent la potestat
reglamentària dels governs locals.
L’article 133.1 de la Llei 39/2015, en relació a la substanciació d’una consulta pública
prèvia a l’aprovació del projecte de norma amb rang de reglament.

RESOLC

Segon.- SOTMETRE a consulta pública prèvia l'elaboració de la norma en el portal
Web d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa l'art. 133.1 LPAC,
per un termini de deu dies naturals a comptar des del dia següent de la seva publicació
(s'adjunta com a Annex 1 memòria amb la informació que es sotmetrà a consulta
pública)
Segon.- CONSTITUIR la Comissió d’Estudi per a la modificació de l’Ordenança 1.03
Ordenança municipal de Policia i Bon Govern, amb la composició següent:

DECRET

Primer.- INICIAR el procediment per a la modificació de l’Ordenança 1.03 Ordenança
municipal de Policia i Bon Govern.
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En virtut dels anteriors antecedents i fonaments jurídics

Vocals
- Sr. Xavier Lorenzo Torres, Regidor de Seguretat ciutadana,
- Sr. Javier Moreno López, Sotscap de la Policia Local,
- Sra. Ana Isabel Lafuente Garcia, TAG de Secretaria.
Secretari/ària de la Comissió:
- Sra. Aïda Andrés Casas o persona en qui delegui.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als regidors i personal tècnic de la corporació
designat com a membre de la Comissió d’Estudi.
L'Alcaldessa

En dono fe.
El Secretari,

M. Dolors Carreras Casany

Jordi Gasulla Sabaté
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Presidenta:
- L’alcaldessa, Sra. M. Dolors Carreras Casany, o regidor/a en qui delegui,

