Dimarts, 31 de juliol de 2012
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Badalona
ANUNCI d’aprovació definitiva del Reglament per a l’exercici de la potestat sancionadora per comissió d’infraccions de
caràcter lleu competència de l’Ajuntament de Badalona mitjançant procediment abreujat
Aprovat inicialment, per acord de l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 27 de març de 2012, el text del
Reglament per a l’exercici de la potestat sancionadora per comissió d’infraccions lleus competència de l’ajuntament de
Badalona mitjançant procediment abreujat, no havent-se formulat cap reclamació i/o suggeriment durant el corresponent
període d’informació pública i audiència dels interessats i havent transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei
reguladora de les bases del regim local, l’esmentat acord esdevé definitiu sense necessitat d’un nou acord plenari, raó
per la qual es procedeix a la inserció íntegra del text, als efectes que es preveuen a l’article 70.2 de la llei de bases del
règim local.
REGLAMENT PER A L’EXERCICI DE LA POTESTAT SANCIONADORA PER COMISSIÓ D’INFRACCIONS LLEUS
COMPETÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA, MITJANÇANT PROCEDIMENT ABREUJAT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El punt 14 de l’exposició de motius de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, quan es refereix al Títol IX regulador dels principis bàsics als quals
s’ha de sotmetre l’exercici de la potestat sancionadora de l’Administració, encomana a cada Administració Pública
l’establiment dels procediments materials concrets per a l’exercici de la potestat sancionadora que, en cada cas,
ostenten.
En establir el principi de garantia del procediment, l’art. 134 de l’esmentada Llei 30/92, determina que l’exercici de la
potestat sancionadora requerirà procediment legal o Reglamentàriament establert. L’Ajuntament ostenta la potestat
sancionadora conforme al que disposa l’article 4.1 f) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, la qual potestat està atribuïda a l’alcalde per l’article 21.1.n) de la mateixa Llei.
La llei 57/2003, per la seva part, va introduir el Títol XI en la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim
Local, per tal de regular el règim jurídic corresponent a la tipificació de les infraccions i sancions per les entitats locals en
determinades matèries, d’acord amb les exigències del principi de legalitat adaptades a les singularitats locals, i sempre
en defensa de la convivència ciutadana i dels serveis i el patrimoni municipal. Aquesta regulació es va completar amb la
necessària modificació dels articles 127.1 i 129.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. D’altra banda, el Reglament del procediment per a
l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel reial decret 1.398/1993, de 4 d’agost, contempla, al seu article 8.2, la
possibilitat d’aplicar reduccions sobre la quantia de les sancions previstes en cas de pagament voluntari per l’imputat.
De conformitat amb allò es desenvolupa el present Reglament que té per objecte regular l’exercici de la potestat
sancionadora per la comissió d’infraccions lleus tipificades a les Ordenances Municipals de l’Ajuntament de Badalona.
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En conseqüència, l’Ajuntament en Ple, aprova el present Reglament per a l’exercici de la potestat sancionadora per
comissió d’infraccions lleus competència de l’Ajuntament de Badalona.
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REGLAMENT PER A L’EXERCICI DE LA POTESTAT SANCIONADORA PER COMISSIÓ D’INFRACCIONS LLEUS
COMPETÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA MITJANÇANT PROCEDIMENT ABREUJAT
CAPITOL I.- Disposicions Generals
Article 1. Àmbit d’aplicació
El procediment abreujat regulat en aquest Reglament s’aplicarà per a l’exercici de la potestat sancionadora per fets
constitutius d’infraccions lleus tipificades a les ordenances i demès normes municipals que regulen matèries que afectin
a les relacions de convivència d’interès local i a l’ús dels serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais
públics en la ciutat de Badalona.

Article 2. Actuacions administratives i jurisdiccionals penals
1.Quan durant el procediment administratiu es posi de manifest un fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta penal
que es pugui perseguir d’ofici, l’autoritat administrativa ho posarà en coneixement del Ministeri Fiscal per si procedís
l’exercici de l’acció penal i li sol·licitaran testimoni sobre les actuacions que practiqui. Si s’estima que hi ha identitat en el
subjecte, fet i fonament entre la infracció administrativa i una infracció penal, s’acordarà la suspensió del procediment
fins que l’autoritat judicial pronunciï sentència ferma o dicti altra resolució que li posi fi.
2.Conclòs el procés penal amb sentència condemnatòria dels inculpats, s’arxivarà el procediment sense declaració de
responsabilitat, sempre que hi hagi identitat en el bé jurídic protegit. En el cas que la sentència fos absolutòria o el
procediment penal conclogués amb una resolució que li posi fi sense declaració de responsabilitat i no fonamentada en
la inexistència del fet, es dictarà la resolució que correspongui en el procediment administratiu.
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Així mateix serà aplicable per a l’exercici de la potestat sancionadora per fets constitutius d’infraccions lleus d’aquelles
ordenances i bans que així ho estableixin expressament en el futur.
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CAPITOL II.- Iniciació del procediment
Article 3. Incoació del procediment
El procediment sancionador abreujat per infraccions lleus s’incoarà d’ofici per l’autoritat competent que rebi notícia de
fets que puguin constituir infraccions lleus descrites a l’article 1 o mitjançant denúncia formulada pels agents de la
autoritat encarregats de la vigilància i la seguretat. Així mateix es podrà incoar procediment per l’autoritat competent
com a conseqüència de denúncia formulada per qualsevol persona que en tingui coneixement dels fets.
Article 4. Mesures cautelars
Els agents de l’autoritat podran retirar e intervenir cautelarment les begudes, els envasos o altres elements objecte de
les prohibicions, així com els materials o mitjans empleats per a la comissió de la infracció denunciada. Les begudes i
els aliments intervinguts podran ser destruïts immediatament per raons higièniques i sanitàries. A la resta d’objectes o
materials intervinguts se’ls donarà el destí previst a la respectiva norma jurídica sectorial.
Article 5. Denúncies de caràcter obligatori i voluntari
1.Els agents de l’autoritat, en compliment de les seves funcions denunciaran les infraccions que observin. Els document
públics als qual es facin constar els fets constatats pels funcionaris amb la condició d’agents de l’autoritat, que es
formalitzin observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori respecte dels fets denunciats, sense perjudici
del deure que tenen els funcionaris d’aportar tots els elements probatoris que els sigui possible, i de les proves que els
sigui possible, i de les proves que en defensa dels seus drets i interessos puguin aportar els particulars interessats.
2.Qualsevol persona, física o jurídica, podrà, igualment, formular denúncies per fets que puguin constituir infraccions
administratives de les esmentades a l’article 1 del present Reglament.
Article 6. Contingut de les denúncies
En tot cas, en les denúncies hauran de constar la identitat del denunciat o denunciats, quan sigui possible, així com una
relació circumstanciada del fet, amb expressió del lloc, la data i hora així com el nom i el domicili del denunciant. Quan
aquest sigui un agent de l’autoritat es substituiran pel seu número identificatiu.
Quan el denunciant sigui agent de l’autoritat es farà constar el precepte i número de la norma o ordenança municipal
presumptament infringit, l’import de l’eventual sanció previst en la norma que tipifiqui la infracció, l’òrgan encarregat de
la instrucció del procediment i el seu règim de recusació. Així mateix s’indicarà l’òrgan competent per sancionar i la
norma que l’atribueixi la competència.

Els corresponents butlletins de denúncia s’estendran per triplicat exemplar. Un d’ells quedarà en poder del denunciant,
el segon s’entregarà al denunciat si fos possible i el tercer es trametrà a la dependència administrativa competent per a
la instrucció. Els butlletins seran signats pel denunciant i el denunciat, sense que la signatura d’aquest últim impliqui
conformitat amb els fets que motiven la denúncia, sinó únicament amb la recepció de l’exemplar a ell destinat. En el cas
que el denunciat es negui a signar o no sàpiga fer-ho, el denunciant així ho farà constar i s’estarà al que disposa l’article
59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
En el butlletí de denúncia s’ha d’advertir al denunciat que disposa d’un termini de quinze dies per aportar quantes
al·legacions, documents o informacions estimi convenients i, si s’escau, proposar i practicar la prova, amb l’expressa
menció que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment en el termini esmentat,
aquesta iniciació podrà ser considerada proposta de resolució, que es cursarà immediatament a l’òrgan competent per
resoldre el procediment.
Així mateix s’informarà al denunciat de la possibilitat de reconèixer la seva responsabilitat i de pagar la sanció amb els
efectes que preveu l’article 12.2.
L’òrgan instructor podrà dictar instruccions o circulars sobre els formularis en què es practiquin les denúncies de
caràcter obligatori i els requisits mínims que hagin de contenir per a la seva admissió a tràmit per l’òrgan instructor.
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Article7. Requisits de les denúncies de caràcter obligatori
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Article 8. Requisits de les denúncies de caràcter voluntari
a) La denúncia es podrà formular verbalment davant els agents de l’autoritat més pròxims al lloc del fet, o per escrit
dirigit a l’Ajuntament. Aquests informaran sobre les obligacions inherents a la condició de denunciant, particularment la
necessitat d’identificació del denunciant, abans d’intervenir en relació amb els fets denunciats. El fet que el particular no
ratifiqui la seva voluntat de denunciar, no eximeix els agents de l’autoritat de la seva obligació de comprovar els fets
denunciats, atès que n’han tingut coneixement indirecte, tal com preveu l’article 11.1.a) del Real Decret 1.398/1993, de
4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del Procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.
b) S’han de fer constar en la denúncia les dades i circumstàncies que es consignen en l’article 6.1 d’aquest Reglament.
Quan la denúncia vagi acompanyada d’una sol·licitud d’iniciació del procediment sancionador, l’Ajuntament haurà de
comunicar al denunciant la incoació o no del procediment i, si s’escau, la resolució que recaigui, sense que això li
confereixi la condició jurídica d’interessat.
Article 9. Tramitació de denúncies
1.Si la denúncia fos formulada per un agent de l’autoritat, un cop rebuda la denúncia a la dependència instructora,
l’òrgan instructor procedirà a la qualificació dels fets i graduació de la multa o a la verificació de la qualificació i multa
consignades en la mateixa per l’agent denunciant, i impulsarà la seva tramitació fins a la resolució; altrament, si s’escau,
proposarà a l’òrgan competent per resoldre la corresponent resolució que declari la inexistència d’infracció en els casos
que els fets denunciats no fossin constitutius d’aquesta, o la improcedència d’imposar sanció, en els supòsits en què no
es pugui identificar el seu autor.
En el primer cas, si la qualificació i graduació apreciades per l’instructor fossin diferents de les assenyalades per l’agent
en la seva denúncia, s’ha de notificar novament la incoació del procediment al presumpte infractor, atorgant-li el termini
de 15 dies als efectes previstos pel segon paràgraf de l’article 7 d’aquest Reglament.
2. Sense perjudici que els òrgans competents puguin comprovar els fets a què es refereixin, tal com preveu l’article 8.a)
d’aquest Reglament, les denúncies de caràcter anònim seran arxivades sense que s’hagin d’efectuar ulteriors tràmits al
respecte.
3. Si el denunciant és un particular, l’òrgan competent per resoldre, en vista dels fets denunciats i altres circumstàncies
de la mateixa valorarà la conveniència de la incoació del procediment sancionador o l’arxiu sense més tràmit de la
mateixa, sense perjudici del que disposa l’article 8.b).
Article 10. Notificació de les denúncies

No obstant això, seran vàlides les denúncies o acords d’incoació notificats amb posterioritat en aquelles infraccions en
les quals, per la seva naturalesa, el presumpte infractor no estigui o no pugui estar present en el moment de la denúncia
dels fets.
Article 11. Domicili de notificacions
1. A efectes de notificacions, es considerarà domicili del presumpte infractor el que hagi facilitat al denunciant
expressament en el moment de la denúncia. En el seu defecte, se’l considerarà com domiciliat en el lloc que consti en el
seu document nacional d’identitat, passaport o altre document identificatiu utilitzat.
2. Les altres notificacions a què doni lloc el procediment sancionador es cursaran al domicili indicat en l'anterior apartat
d’aquest article i s’ajustaran al règim i requisits previstos a la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
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Les denúncies de caràcter obligatori, formulades per agents de l’autoritat, hauran de ser notificades en l’acte als
denunciats, fent-hi constar les dades a què fa referència l’article 6 d’aquest Reglament, així com que amb elles queden
incoats els corresponents expedients i, en conseqüència, que disposen d’un termini de quinze dies per al·legar i aportar
els documents o informacions que considerin convenient en la seva defensa i, si s’escau, formular la proposició i
pràctica de la prova. En la mateixa denúncia es farà constar la possible qualificació dels fets i la sanció aplicable, així
com les possibles reduccions en la sanció corresponents d’acord amb allò que preveu l’article 12 d’aquest Reglament.
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CAPÍTOL III. Instrucció
Article 12. Instrucció del procediment
1. L’òrgan competent per a la instrucció, designat per l’òrgan competent per sancionar, ha de notificar la incoació del
procediment, si no s’ha fet pel denunciant, al presumpte infractor, concedint-li un termini de quinze dies perquè al·legui i
aporti els documents o informacions que consideri convenients a la seva defensa i, si s’escau, la proposició i pràctica de
la prova en aquest termini. La notificació de la incoació del procediment contindrà, a més de les dades recollides a
l’article 10 d’aquest Reglament, les que conté l’article 13 del Real Decret 1.398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament del Procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora. En les denúncies de caràcter obligatori, la
incoació s’ha de notificar pel denunciant a l’instant mateix de la denúncia, tenint en compte el que disposa l’últim
paràgraf de l’article 10 d’aquest Reglament.
2. El denunciat, dins dels 15 dies naturals següents a la notificació de la denúncia o incoació del procediment, podrà
reconèixer la seva responsabilitat realitzant el pagament voluntari de la multa a través de la corresponent entitat
financera o presentant la sol·licitud a què es refereix l’article 17; en aquest cas es tindrà per conclòs el procediment
sancionador amb les següents conseqüències:
a) La reducció del 50% de l’import de la sanció econòmica. Aquesta reducció del 50% també és aplicable al compliment
de la sanció de multa mitjançant altres mesures en les condicions assenyalades en l’article 17, sempre que la sol·licitud
es presenti dins dels 15 dies naturals següents al de la notificació de la denúncia o de la incoació del procediment.
b) La renúncia a formular al·legacions. En el cas que fossin formulades es tindran per no presentades.
c) La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia en què es realitzi el pagament.
d) L’esgotament de la via administrativa, podent recórrer únicament davant l’ordre jurisdiccional contenciósadministratiu.
e) El termini per interposar el recurs contenciós-administratiu s’iniciarà el dia següent a aquell en què tingui lloc el
pagament.
f) La fermesa de la sanció en la via administrativa des del moment del pagament, produint plens efectes des del dia
següent.
Si el pagament no fos íntegre i, per tant, no comprengués el 50% de l’import assenyalat en la denúncia, el procediment
no es tindrà per conclòs, sinó que el pagament efectuat serà considerat com un ingrés a compte, i continuarà la
tramitació del procediment sancionador. En aquest cas, si la resolució considera la inexistència de responsabilitat, es
procedirà a la devolució de la quantitat parcialment ingressada.

4. Transcorregut el termini de 15 dies des del següent a la notificació de la denúncia i sempre que no s’hagi abonat la
sanció en el termini que preveu l’apartat 2n d’aquest article, a la vista de les al·legacions que s’hagin presentat i de les
proves que s’hagin practicat, l’òrgan competent per a la instrucció formularà proposta de resolució de conformitat amb el
que disposa l’article següent o, si aprecia que els fets poden ser constitutius d’infracció greu o molt greu, ha d’acordar
que es continuï tramitant el procediment general previst en el Reglament del Procediment per a l’exercici de la potestat
sancionadora aprovat pel RD 1398/1993, notificant-ho als interessats perquè, en el termini de cinc dies, proposin prova
si ho consideren convenient i es substanciï conforme el que preveu l’article 17 i següents del Reglament esmentat.
Cas de presentar-se al·legacions dins del termini, un cop examinades les mateixes i practicades, si s’escau, les proves
proposades, es formularà proposta de resolució a l’òrgan competent per sancionar, qui dictarà resolució en el termini de
5 dies.
5. Si el denunciat no formula al·legacions en el termini atorgat ni, durant el termini de quinze dies naturals següents al de
la notificació de la denúncia o de la incoació del procediment, abona l’import de la multa o efectua la sol·licitud prevista
en els articles 16 i 17 d’aquest Reglament, la denúncia tindrà l’efecte de proposta de resolució del procediment
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3. Fins els 10 dies hàbils següents al de la notificació de la imposició de multa, l'interessat podrà sol·licitar allò que
disposa l’article 16. Aquesta sol·licitud, si es compleixen els requisits previstos en aquest article i es fa dins dels 15 dies
naturals següents al de la notificació de la denúncia o de la incoació del procediment, produirà els efectes establerts en
les lletres a) a f) de l’apartat 2 d’aquest article.
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sancionador. En aquest supòsit, la sanció es podrà executar un cop hagi transcorregut el termini de pagament voluntari
que s’atorgui en la notificació de la sanció imposada.
CAPÍTOL IV. Resolució.
Article 13. Resolució
1. L’òrgan competent dictarà la resolució pertinent, que serà motivada i decidirà totes les qüestions plantejades pels
interessats i aquelles altres derivades del procediment. La resolució es formalitzarà per qualsevol mitjà que acrediti la
voluntat de l’òrgan competent per adoptar-la.
2. En la resolució no es podran acceptar fets diferents dels determinats en la fase d’instrucció del procediment.
3. Graduació: L’import màxim de la sanció prevista per a la infracció tipificada com a lleu es dividirà en tres trams iguals,
corresponents als graus mínim, mitjà i màxim en què la sanció es podrà imposar.
La quantia a imposar serà, amb la presumpció inicial de la inexistència de circumstàncies atenuants ni agreujants, la
mínima del tram corresponent al grau mitjà. En cas d’infractors que siguin menors d’edat s’aplicarà la sanció en el seu
grau mínim, en funció de les circumstàncies concurrents en el cas.
En el cas que concorri alguna circumstància atenuant o agreujant, la sanció s’imposarà dins del tram que correspongui
al seu grau mínim o màxim, respectivament.
A aquests efectes es considera circumstància agreujant l’existència de la reiteració o la reincidència.
Es considera que hi ha reiteració en els casos de comissió d’una segona infracció de diferent naturalesa en el termini
d’un any quan així hagi estat declarat per resolució administrativa ferma.
S’entendrà que existeix reincidència en els casos de comissió d’una segona infracció de la mateixa naturalesa en el
termini d’un any quan així hagi estat declarat per resolució administrativa ferma.
4. La resolució es notificarà als interessats en el termini de 10 dies. Si transcorreguts sis mesos des de la iniciació del
procediment no hagués recaigut resolució, tenint en compte les possibles interrupcions del seu còmput per causes
imputables als interessats o per la suspensió del procediment a què es refereix l’article 2, es produirà la caducitat del
procediment llevat que una norma amb rang de llei estableixi un termini de caducitat superior o inferior.
Article 14. Rescabalament i indemnització
1. Si les conductes sancionades haguessin causat, a més, danys o perjudicis a l’Administració Pública, la resolució del
procediment podrà declarar:
a) L’exigència a l’infractor de la reposició al seu estat originari de la situació alterada per la infracció.

2. Quan no concorrin les circumstàncies previstes en la lletra b) de l’apartat anterior, la indemnització pels danys i
perjudicis causats es determinarà mitjançant un procediment complementari, la resolució del qual serà immediatament
executiva. Aquest procediment és susceptible de terminació convencional, però ni aquesta ni l’acceptació per l’infractor
de la resolució que pogués recaure implicarà el reconeixement voluntari de la seva responsabilitat. La resolució del
procediment posa fi a la via administrativa.
Article 15. Recursos en el procediment sancionador abreujat
1. Contra la resolució sancionadora, que posa fi a la via administrativa, els interessats podran exercir les accions que
siguin procedents davant la jurisdicció competent, havent d’interposar amb caràcter obligatori el recurs previ de
reposició que regula l’article 14.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, sempre que no s’hagin beneficiat de la
reducció en el import de la sanció econòmica o en el compliment de la sanció de multa mitjançant altres mesures,
d’acord amb el que estableix l’article 12 d’aquest Reglament.
2. La interposició del recurs de reposició no suspendrà l’execució de l’acte impugnat.
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b) La indemnització pels danys i perjudicis causats, quan la seva quantia hagi quedat determinada durant el
procediment.
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3. No es tindran en compte en la resolució del recurs fets, documents i al·legacions del recurrent que haguessin pogut
estat aportats en el procediment originari.
4. El recurs de reposició regulat en aquest article s’entén desestimat si no recau resolució expressa en el termini d’un
mes, restant expedita la via contenciosa administrativa.
CAPITOL V.- Compliment de la sanció de multa mitjançant altres mesures
Article 16. Mesures substitutòries
1. Per al compliment de sancions per infraccions de caràcter lleu, l’Ajuntament podrà autoritzar que la sanció de multa
pecuniària es pugui substituir amb l’assistència alternativa i voluntària a xerrades i cursos relacionats amb la convivència
ciutadana i amb la realització d’actuacions socials comunitàries consistents en la incorporació o participació en
programes de formació vinculats al foment de la convivència ciutadana, així com amb la realització de treballs en
benefici de la comunitat, prestant els infractors el seu servei personal sense subjecció laboral i sense retribució en
activitats d’utilitat pública, d’interès social i valor educatiu, per tal de fer comprendre la gravetat dels fets comesos i les
conseqüències que els mateixos han tingut o podrien haver tingut i ser evitats així en el futur. La sol·licitud d’aplicació
d’aquest règim alternatiu serà acceptada sempre que es tracti de la primera infracció a qualsevol de les ordenances
recollides a la Disposició addicional primera d’aquest Reglament. Si es comprova que el subjecte infractor és reincident
serà necessari per a la seva acceptació l’informe previ favorable dels Serveis Socials Municipals.
2. Els subjectes infractors menors d’edat hauran d’aportar, a més, escrit d’autorització dels seus pares o tutors per poder
acollir-se a aquesta possibilitat. Les activitats substitutòries que hauran de realitzar els infractors menors d’edat hauran
de reunir els requisits previstos a l’article 98 de l’Ordenança de Civisme vigent.
Article 17. Procediment per a la seva aplicació.
El compliment de la sanció de multa mitjançant mesures substitutòries es podrà instar fins als 15 dies naturals següents
al de la notificació de la imposició de la sanció. L'interessat podrà dirigir la sol·licitud a què es refereix l’article anterior a
l’òrgan competent per sancionar manifestant la seva voluntat d’acollir-se al benefici de compliment de la sanció
econòmica mitjançant la realització de treballs en benefici de la comunitat i/o la recepció de formació sobre convivència
ciutadana. Tal sol·licitud implicarà el reconeixement de la seva responsabilitat i comportarà els efectes establerts a
l’article 12.2 Acreditat el compliment dels requisits, es comunicarà als corresponents Serveis Municipals a efecte de
determinar l’entitat on l'interessat prestarà el treball de caràcter social i/o rebrà la formació necessària.
S’emetrà certificat acreditatiu del treball realitzat, a la vista del qual l’òrgan sancionador ha d’acordar tenir per complerta
la sanció o declararà no tenir-la per efectuada, en cas d’incompliment del treball o per falta d‘assistència. En el primer
cas, aquest acord comportarà l’arxiu de les actuacions del procediment sancionador.

Les jornades de treball en benefici de la comunitat i les jornades de formació tindran una durada màxima de 4 hores
diàries cadascuna. La correspondència amb la sanció serà la següent: per 2 hores de treball o de formació es
condonaran 30 euros de l’import de la sanció. Quan la sanció econòmica no fos múltiple de 5, s’arrodonirà la quantitat
resultant inferior, tot i tenir en compte, però, la durada mínima dels programes de formació. L’execució de les jornades
estarà regida pel principi de flexibilitat, per fer possible el normal desenvolupament de les activitats diàries del sancionat
amb el compliment dels treballs, i es tindran en compte a aquests efectes les seves càrregues personals i familiars.
Disposició addicional primera
El present Reglament serà aplicable, a més d’allò que es preveu al seu article 1, a la tramitació del procediment
sancionador per infraccions lleus comeses contra les següents Ordenances:
- L’Ordenança de Civisme.
- L’Ordenança de Platges.
- L’Ordenança de tinença d’animals.
- L’Ordenança de sorolls i vibracions.
- L’Ordenança d’espais verds.
- L’Ordenança sobre el funcionament dels aparells d’alarma.
- L’Ordenança sobre instal·lacions a l’espai públic.
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Article 18. Correspondència entre l’import de la sanció i la prestació a realitzar.

Dimarts, 31 de juliol de 2012

Disposició addicional segona
En matèria de procediment sancionador, les normes que preveu aquest Reglament s’aplicaran amb caràcter preferent a
les diferents ordenances a les que li sigui d’aplicació.
Disposició addicional tercera
L’Ajuntament adoptarà les mesures oportunes per tal que el compliment de les sancions econòmiques per mitjà de la
realització de treballs o assistència a cursos en benefici de la comunitat sigui possible mitjançant l’adopció d’acords o la
realització de convenis amb organitzacions i entitats que per raó de les seves activitats puguin acollir el
desenvolupament d’aquestes prestacions.
Disposició addicional quarta
Els serveis tècnics de la Regidora de Seguretat, Convivència i Participació, amb el suport si escau d’altres serveis
tècnics municipals, elaboraran, en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest
Reglament, un model tipus de denúncia per a les infraccions de caràcter lleu objecte d’aquest Reglament que recollirà
els requisits que s’hi especifiquen. En el mateix termini, si escau, caldrà proveir els agents de l’autoritat de l’instrumental
tècnic necessari per a la comprovació de les infraccions.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les normes municipals que, dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament i en matèria de
procediment sancionador per infraccions lleus, el contradiguin o se n’oposin.
Disposició transitòria única
Aquest Reglament és aplicable a les infraccions que es cometin després de la seva entrada en vigor.
Els procediments ja iniciats en virtut d’una normativa anterior es regeixen, fins a la seva resolució, per aquesta
normativa.
Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor i començarà a aplicar-se al dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, sempre i quan hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del règim local.
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar del dia següent de la publicació del present anunci, de conformitat amb el que preveuen els articles 46 i
següents de la Llei Jurisdiccional, de 13 de juliol de 1998.
No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es cregui pertinent.

https: //bop.diba.cat
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Badalona, 12 de juliol de 2012
El secretari general, Juan Ignacio Soto Valle

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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