EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Solsona en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2007 va
aprovar inicialment rectifcar l’error en la numeració de l’article 46 i modificar l’article 51,
en el punt 1, de l’ordenança reguladora de convivència ciutadana, acords que s’entenen
elevats a definitiu per no haver-se presentat cap reclamació ni al·legació durant el
període d’informació pública.
De conformitat amb allò que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les
Bases del règim local, l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 60 i següents del
Decret 179/1995, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, les ordenances definitives es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la
Província i no entraran en vigor fins el moment en què s’hagi publicat íntegrament el
text.
Contra l’anterior acord, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar el
recurs següent:
Recurs de reposició potestativa, previ al contenciós administratiu, davant l’òrgan que
ha dictat l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la
publicació d’aquest edicte, segons allò que disposa l’article 116 de la Llei 4/1999, de
modificació de la Llei 30/1992.
Recurs contenciós administratiu davant el Tribunal el Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte, tot això de conformitat amb l’establert als articles 10.1, 25.1, i 46.1 de
la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998.
No obstant això, es podrà interposar, d’acord amb el que estableix l’art 58.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, ualsevol altre recurs que s‘estimi procedent.
ORDENANÇA REGULADORA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
Rectificació de l’error detectat en la numeració de l’article 46 s’esmena donant una
nova numeració dels articles 44, 45 i 46, així on diu:
“Article 44 - Mesures de col·laboració cívica
1. La responsabilitat administrativa que es pugui derivar de les alteracions de l'ordre
públic produïdes per persones que entrin en aquests establiments o en surtin recaurà
sobre el titular de la llicència municipal, sempre que no hagi adoptat en cada supòsit les
mesures establertes en el present article. (MG)

2. L'esmentat establiment serà responsable d'advertir al públic dels possibles
incompliments dels seus deures cívics, tals com la producció de soroll, l'obstrucció de
les sortides d'emergència i del trànsit de vehicles, persones i d'altres. En cas que les
seves recomanacions no siguin ateses, haurà d'avisar immediatament als serveis d'ordre
públic que escaigui als efectes adients.
3. Serà responsabilitat dels establiments, també, el manteniment de la neteja de les
voreres o espais de vianants fins a una distància de vint metres a comptar des de
cadascuna de les portes d'accés dels locals, en especial pel que fa referència a la
presència d'ampolles, envasos, gots i altres deixalles produïdes per l'activitat de
l'establiment. (MG)
Article 45 - Característiques del servei d'advertiment al públic
Els titulars de l'activitat impediran l'accés de menors en establiments públics o en locals
d'espectacles quan estigui prohibit, així com també la venda o servei de begudes
alcohòliques en aquests menors. (MG)
Article 46 - Desenvolupament d’activitats no autoritzades
En aquells establiments de pública concurrència en els quals es duguin a terme activitats
per a les quals l’establiment no disposi de la corresponent autorització es comunicarà
aquest fet a l’autoritat competent en cada cas.“
Hi ha de dir:
“Article 44 - Mesures de col·laboració cívica
1. La responsabilitat administrativa que es pugui derivar de les alteracions de l'ordre
públic produïdes per persones que entrin en aquests establiments o en surtin recaurà
sobre el titular de la llicència municipal, sempre que no hagi adoptat en cada supòsit les
mesures establertes en el present article. (MG)
2. L'esmentat establiment serà responsable d'advertir al públic dels possibles
incompliments dels seus deures cívics, tals com la producció de soroll, l'obstrucció de
les sortides d'emergència i del trànsit de vehicles, persones i d'altres. En cas que les
seves recomanacions no siguin ateses, haurà d'avisar immediatament als serveis d'ordre
públic que escaigui als efectes adients.
3. Serà responsabilitat dels establiments, també, el manteniment de la neteja de les
voreres o espais de vianants fins a una distància de vint metres a comptar des de
cadascuna de les portes d'accés dels locals, en especial pel que fa referència a la
presència d'ampolles, envasos, gots i altres deixalles produïdes per l'activitat de
l'establiment. (MG)

4. Característiques del servei d'advertiment al públic. Els titulars de l'activitat impediran
l'accés de menors en establiments públics o en locals d'espectacles quan estigui
prohibit, així com també la venda o servei de begudes alcohòliques en aquests menors.
(MG)
Article 45 – Desenvolupament d’activitats no autoritzades
En aquells establiments de pública concurrència en els quals es duguin a terme activitats
per a les quals l’establiment no disposi de la corresponent autorització es comunicarà
aquest fet a l’autoritat competent en cada cas.“
Modificar l’article 51 punt 1, quedant redactat de la manera següent:
“Les infraccions seran sancionades per l'òrgan competent amb multes de fins a 40 €, les
lleus, fins a 120 €, les greus, i fins a 400 €, les molt greus, així com la retirada de
l'autorització municipal quan així estigui establert al tipus corresponent. Totes les
infraccions podran tenir com a sanció alternativa o complementària l'amonestació per
part de l'òrgan competent.”
Solsona, 31 de gener de 2008
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