EXPEDIENTS SANCIONADORS INFRACCIONS ORDENANÇA
CONVIVÈNCIA I CIVISME

Exp.

Any

Adreça infracció

Art. Infringit

Motiu

sanció
final

2013

AV. PANAGALL,
26-28

Desobeir les ordres efectivament
dictades per les autoritats
municipals o els seus agents i les
expressions irrespectuoses que
impliquin una voluntat
menyspreant de l’autor/a i pel
context en què es formulen
11.2 Ord municipal
signifiquin una alteració de la
Convivència i Civisme convivència

2013

VERGE DE
MONTSERRAT, 2

22,3d) Ord municipal
CiC

2013

C/ JOSEP M.
SOLER, S/N

Sorolls a la via pública que
27.2 Ord municipal
molesten a veïns entre les 23 i les
Convivència i Civisme 4 hores.

100,00 €

2013

C/ DE LES FLORS,
29

22,3d) Ord municipal
CiC

Tinença animal produïnt
incomoditat als veïns (orins)

100,00 €

2013

C/ DE LES FLORS,
29

22,3d) ; 22,3f Ord
municipal CiC

Tinença animal produïnt
incomoditat als veïns (orins), i
habitatge no en condicions adients

300,00 €

2013

Passeig Can Jalpí

art. 21t Ord. Muni
Tinença Animals
(art. 7 Llei 10/99,
gossos potencialment
perillosos)

Portar el gos sense morrió per
espai públic

401,00 €

12

2013

PASSEIG CAN
JALPÍ

Art. 15.1 Ord Conv i
Civis ; art. 21t ord
tinença animals

Incomplir normativa sobre ús parc i
portar gossos deslligats per espai
públic

13

2013

Avda. Sant Jordi, 9,

22,3d) Ord municipal
CiC

Tinença animal produïnt
incomoditat als veïns (bordar)

14

2013

Avda. Panagall 8185

27.2 Ord municipal
Convivència i Civisme Sorolls molestos pels veïns

100,00 €

2014

Finca Can Corbera

27.2 Ord municipal
Convivència i Civisme Sorolls molestos pels veïns

100,00 €

2014

C/ DE LES FLORS,
29, 2N 1A

22,3d) Ord municipal
CiC

Tinença animal produïnt
incomoditat als veïns (orins)

200,00 €

2014

PISTA ANNEXA
ESCOLA SANT
MARTÍ

15.1) i 18a) ord.
Convi i Civisme

- no respectar horaris de parcs
- orinar a la via pública

500,00 €

Pça. Església, 8

142a3) Ord.
Convivència i Civisme fer pintades en façanes

200,00 €

Pça. Església, 1

142a3) Ord.
Convivència i Civisme fer pintades en façanes

200,00 €

4

6

8
9

10

11

10
19

26
1
2

10

2015
2015

2015

Via pública Crta.
Sant Celoni, 26

Art. 11,2 Ord. CiC

Tinença animal produïnt
incomoditat als veïns (bordar
insistentment)

Desobeir les ordres efectivament
dictades per les autoritats
municipals o els seus agents i les
expressions irrespectuoses que
impliquin una voluntat
menyspreant de l’autor/a i pel
context en què es formulen
signifiquin una alteració de la
convivència

401,00 €

100,00 €

1.002,00 €
100,00 €

401,00 €

11

2015

Santa Rosa dels
Pins, C/ Verge de
Montserrat, 37

Art. 22,3a) Ord. CiC

fer activitats que causin molèsties
efectives o perjudicis als veïns
(contaminació acústica)

100,00 €

200,00 €

15

2015

Parc Ca l'Aranyó

15,1 Ord Convivència
i Civisme

No respectar la senyalització, els
horaris i les condicions d‟ús que
l‟Ajuntament estableix en parcs,
jardins i, en general, en tots els
espais d‟ús públic destinats al
lleure

21

2015

Avda. Sant Jordi

22,3d) Ord municipal
CiC

Tinença animal produïnt
incomoditat als veïns (bordar)

200,00 €

Art. 22,3a) Ord. CiC

fer activitats que causin molèsties
efectives o perjudicis als veïns
(contaminació acústica)

100,00 €

28

2015

Rial d'en Piteu

29

2015

Cafè Rous

Art. 11,2 Ord. CiC

30

2015

Travessia Pujades

Art. 22,3d) Ord. CiC

Desobeir les ordres efectivament
dictades per les autoritats
municipals o els seus agents i les
expressions irrespectuoses que
impliquin una voluntat
menyspreant de l’autor/a i pel
context en què es formulen
signifiquin una alteració de la
convivència
Fer activitats que causin molèsties
efectives o perjudicis a altres veïns
o en els seus immobles o parts
privades d‟aquests per
desenvolupar activitats
domèstiques com regar plantes,
estendre roba amb degoteig,
espolsar catifes i estovalles, o
evacuar fums, aigua (neta o bruta)
o brossa a l‟interior dels immobles,
les comunitats de veïns i a la via
pública, o causar molèsties per la
tinença d‟animals a l‟habitatge.

5

2016

Rbla Riera i Penya

22,3d) Ord municipal
CiC

Tinença animal produïnt
incomoditat als veïns (bordar)

100,00 €

2016

PISTA ANNEXA
ESCOLA SANT
MARTÍ

15.1)ord. Convi i
Civisme

no respectar horaris de parcs

200,00 €

2016

PISTA ANNEXA
ESCOLA SANT
MARTÍ

15.1) ord. Convi i
Civisme

no respectar horaris de parcs

200,00 €

7

8

401,00 €

100,00 €

9

2016

PISTA ANNEXA
ESCOLA SANT
MARTÍ

15.1) ord. Convi i
Civisme

no respectar horaris de parcs
no respectar horaris de parcs

200,00 €

10

2016

17

2016

Desobeir les ordres efectivament
dictades per les autoritats
municipals o els seus agents i les
expressions irrespectuoses que
impliquin una voluntat
menyspreant de l’autor/a i pel
PISTA ANNEXA
context en què es formulen
ESCOLA SANT
15.1) i 11,2 ord. Convi signifiquin una alteració de la
MARTÍ
i Civisme
convivència
142a3) Ord.
C/ Flors - C/ Llorens Convivència i Civisme fer pintades en façanes

34

2016

Pg Joan XXIII

22,3d) Ord municipal
CiC

Tinença animal produïnt
incomoditat als veïns (orins)

100,00 €

36

2016

Avda. Sant Jordi

22,3d) Ord municipal
CiC

Tinença animal produïnt
incomoditat als veïns (bordar)

200,00 €

Flors/Remei

8,2) Ord municipal
CiC

Adoptar o mantenir
comportaments que atempten
contra la convivència ciutadana

200,00 €

Flors/Remei

8,2) Ord municipal
CiC

Adoptar o mantenir
comportaments que atempten
contra la convivència ciutadana

200,00 €

37

38

2016

2016

601,00 €

200,00 €

Adoptar o mantenir
comportaments que atempten
contra la convivència ciutadana

47
48
49

50

51

2016

Pça Església

8,2) Ord municipal
CiC 11,2

Desobeir les ordres efectivament
dictades per les autoritats
municipals o els seus agents i les
expressions irrespectuoses que
impliquin una voluntat
menyspreant de l’autor/a i pel
context en què es formulen
signifiquin una alteració de la
convivència

2016

Rbla. Sant Martí
25-27

18 a) Ord municipal
CiC

orinar, defecar, escopir i altres a la
via pública

401,00 €

Av. Sant Jordi

22,3d) Ord municipal
CiC

Tinença animal produïnt
incomoditat als veïns (bordar)

100,00 €

18 c) Ord municipal
CiC

“Llençar, abandonar, abocar o
deixar residus sòlids o líquids als
llocs, les vies i els transports
públics, als solars i a la xarxa de
sanejament

401,00 €

18 c) Ord municipal
CiC

“Llençar, abandonar, abocar o
deixar residus sòlids o líquids als
llocs, les vies i els transports
públics, als solars i a la xarxa de
sanejament

401,00 €

2016

2016

2016

Torrent d'en Puig

Torrent d'en Puig

175,00 €

54

2016

Can Barbeta

22,3d) Ord municipal
CiC

Tinença animal produïnt
incomoditat als veïns (bordar)

100,00 €

56

2016

Crta Torrentbó 26
(solar)

22,3d) Ord municipal
CiC

Tinença animal produïnt
incomoditat als veïns (bordar)

100,00 €

18 c) Ord municipal
CiC

“Llençar, abandonar, abocar o
deixar residus sòlids o líquids als
llocs, les vies i els transports
públics, als solars i a la xarxa de
sanejament
Adoptar o mantenir
comportaments que atempten
contra la convivència ciutadana

57

2016

Pascual 24

401,00 €

Comportar-se de forma que causi
risc
Desobeir les ordres efectivament
dictades per les autoritats
municipals o els seus agents i les
expressions irrespectuoses que
impliquin una voluntat
menyspreant de l’autor/a i pel
context en què es formulen
signifiquin una alteració de la
convivència

60

2016

Rbla. Sant Martí,
36

8,2, 15,2b) Ord
municipal CiC 11,2

63

2016

Llorenç Trias

27.2 Ord municipal
Convivència i Civisme Sorolls molestos pels veïns

100,00 €

65

2016

Llorenç Trias

27.2 Ord municipal
Convivència i Civisme Sorolls molestos pels veïns

100,00 €

Crta Torrentbó

Llei 10/99 gossos
perillosos i Ord.
Municipal Tinença
animals

Portar el gos deslligat i sense
morrió per espai públic
Gos sense llicència, assegurança,
certificat

300,00 €

Torrent d'en Puig

8,2, Ord municipal
CiC

Adoptar o mantenir
comportaments que atempten
contra la convivència ciutadana

401,00 €

Adoptar o mantenir
comportaments que atempten
contra la convivència ciutadana

401,00 €

Tinença animal produïnt
incomoditat als veïns (bordar)

100,00 €

68

69

2016

2016

70

2016

Torrent d'en Puig

8,2, Ord municipal
CiC

1

2017

Barri Nord

22,3d) Ord municipal
CiC

401,00 €

2

5

2017

2017

Sant Pau

142a3) Ord.
Convivència i Civisme fer pintades en façanes

100,00 €

Rbla. Eixample

Llei 10/99 gossos
perillosos i Ord.
Municipal Tinença
animals

Portar el gos sense morrió per
espai públic
Gos sense llicència, assegurança,
certificat

300,00 €

Portar el gos deslligat i sense
morrió per espai públic
Gos sense llicència, assegurança,
certificat

300,00 €

6

2017

La Caiaia

Llei 10/99 gossos
perillosos i Ord.
Municipal Tinença
animals

8

2017

Generalitat

142a3) Ord.
Convivència i Civisme fer pintades en façanes

100,00 €

9

2017

Generalitat

142a3) Ord.
Convivència i Civisme fer pintades en façanes

100,00 €

10

2017

Llorenç Trias

27.2 Ord municipal
Convivència i Civisme Sorolls molestos pels veïns

100,00 €

11

2017

Can Borrell

142a3) Ord.
causar deteriorament en
Convivència i Civisme equipaments públics

300,00 €

12

2017

Lluis Companys

13

2017

C/ Borrell

22,3a) i 11,2a) Ord.
fer activitats que causins molèsties
Convivència i Civisme (música elevada)

601,00 €

14

2017

piscina municipal

15.1)ord. Convi i
Civisme

no respectar horaris de parcs

200,00 €

15

2017

piscina municipal

15.1)ord. Convi i
Civisme

no respectar horaris de parcs

200,00 €

22,3d) Ord.
causar molesties a veíns per
Convivència i Civisme tinença d'anumals
desobeir les ordres efectivament
dictades per les autoritats
municipals o els seus agents i les
expressions irrespectuoses que
impliquin una voluntat
menyspreant de l’autor/a i pel
context en què es formulen
signifiquin una alteració de la
convivència

100,00 €

16

2017

piscina municipal

15.1)ord. Convi i
Civisme

no respectar horaris de parcs

200,00 €

17

2017

piscina municipal

15.1)ord. Convi i
Civisme

no respectar horaris de parcs

200,00 €

19

2017

Castell Jalpí

27,2) Ord.
causar molesties a veïns per
Convivència i Civisme sorolls fora d'hores

100,00 €

20

2017

Castell Jalpí

27,2) Ord.
causar molesties a veïns per
Convivència i Civisme sorolls fora d'hores

100,00 €

21

2017

Crta. Torrentbó

24

2017

Travessia Pujades

22,3d) Ord.
causar molesties a veíns per
Convivència i Civisme tinença d'animals
Fer activitats que causin molèsties
efectives o perjudicis a altres veïns
o en els seus immobles o parts
privades d‟aquests per
desenvolupar activitats
domèstiques com regar plantes,
estendre roba amb degoteig,
espolsar catifes i estovalles, o
evacuar fums, aigua (neta o bruta)
o brossa a l‟interior dels immobles,
les comunitats de veïns i a la via
pública, o causar molèsties per la
Art. 22,3d) Ord. CiC
tinença d‟animals a l‟habitatge.

25

2017

C/ Pasqual

22,3d) Ord.
causar molesties a veíns per
Convivència i Civisme tinença d'animals

100,00 €

100,00 €

100,00 €

Per veure l'informe del procediment sancionador de convivència
i civisme, cliqueu aquí.

