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Proposta d’ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA
CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT D’ALTAFULLA (resum)
Article 1. Objecte de l’Ordenança
Aquesta Ordenança té per objecte preservar l’espai
públic com a lloc de convivència i civisme, on totes
les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les
seves activitats de lliure circulació, oci, trobada i
esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets
dels altres i a la pluralitat d’expressions culturals,
polítiques, lingüístiques i religioses i de formes de
vida diverses.
(...)
Article 9. Normes de conducta.
1. Queda prohibit alterar greument l’ordre i la tranquil·
litat pública amb escàndols, baralles, crits, sorolls i/o
emanacions de fums, olors, gasos perjudicials o mo·
lestos
2. Queda prohibit tirar petards i/o focs artificials sense
prendre les degudes precaucions per tal de no causar
molèsties a les persones.
3. Queda prohibit circular o bé restar estacionat amb
qualsevol vehicle amb el reproductor musical sempre
que el nivell sonor sigui superior al permès per la nor·
ma reguladora.
4. Queda prohibit fer un ús indiscriminat de senyals
acústiques de qualsevol tipus en el vehicle.
5. Les alarmes dels establiments comercials hauran
de ser declarades a la Policia Local amb indicació del
propietari o persona responsable. L’accionament de
l’alarma deguda a deficiències en la instal·lació o bé el
seu accionament injustificat serà imputable al titular
de l’establiment,(...)
Article 10. Règim de sancions
1. La realització de les conductes descrites a l’article 9 seran constitutives d’una infracció lleu i es
sancionarà amb multa de 100 euros.
CAPITOL II - CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES, ESTUPEFAENTS I DROGUES A LA
VIA PÚBLICA O ESPAIS PÚBLICS
(...)Art. 12. Normes de conducta
1. Queda expressament prohibit el consum de begu·
des alcohòliques de qualsevol tipus, en espais pú·
blics.
2. Serà responsabilitat dels establiments d’oci i/o lo·
cals en els quals s’expedeixin begudes alcohòliques
garantir que els clients no surtin amb gots i ampolles
al carrer.
3. Es prohibeix l’expedició de begudes alcohòliques
mitjançant màquines expenedores, quan aquestes
tinguin accés a la via pública.
4. Així mateix queda prohibida la incitació al consum
de begudes alcohòliques per qualsevol mitjà(...).
5. Com a mesura cautelar la Policia Local retirarà i
intervindrà cautelarment les begudes,(...)
6. És prohibit el consum de drogues, estupefaents o
substàncies psicotròpiques declarades il·legals per la
legislació vigents(...).
7. Resta prohibit l’abandonament al carrer o espais
públics, d’estris o instruments utilitzats per al consum
de les substàncies descrites en el paràgraf anterior.
8. En cap cas es permetran situacions d’embriaguesa
i/o drogoaddicció, que afecti a la pacífica convivèn·
cia.
Art. 13. Règim de sancions
La realització de les conductes descrites a l’article
precedent será constitutives d’una infracció greu,
i es sancionaran amb multa de 300 euros, tret que
els fets siguin constitutius d’una infracció més
greu.
CAPÍTOL III - DEGRADACIÓ VISUAL DE L’ENTORN
Art. 14. (...). Tots els ciutadans d’Altafulla i els visi·

tants, tenen el deure de col·laborar en evitar que la
vila s’embruti o es deteriori i ajudar a prevenir-ho.
Art. 15. Normes de conducta.
No es podran realitzar a la via pública i espais públics,
les conductes i actes següents:
1. Fer necessitats fisiològiques com ara defecar o ori·
nar, en espais diferents als habilitats a tal efecte.
2. Tirar, llençar o embrutar la via amb residus o qual·
sevol objecte que l’embruti.
Quan els objectes tirats a la via pública siguin suscep·
tibles d’ocasionar un greu dany la infracció es qualifi·
carà com a molt greu.
3. Abocar aigües residuals, aigües de les piscines i
altres substancies perilloses o no a la via pública.
4. Espolsar catifes, peces de roba o altres objectes
d’índole personal des dels balcons, finestres o plan·
tes baixes de les vivendes, en la part que doni a la via
pública.
Per al cas de patis interiors, s’haurà d’estar a les nor·
mes que estableixin a tal efecte les comunitats de
propietaris
5. Regar plantes i torretes dels balcons quan l’aigua
caigui a la via pública i pugui ocasionar molèsties als
vianants.
6. Estendre i secar roba sobrepassant la línea de fa·
çana o que sigui visible des de la via pública, així com
penjar qualsevol altres objecte que sigui contrari a
l’estètica de la via pública i de l’entorn o que sobre·
surti de les façanes de les cases o de les portes de les
botigues, llevat d’autorització municipal.
7. Causar perjudicis a l’arbrat, els parterres, les plan·
tacions, el jardins o conreus, així com extreure plantes
o flors dels jardins públics, o qualsevol altre conducta
que pugui perjudicar el medi ambient.
8. Banyar-se o rentar-se a les fonts públiques (...). Fer
servir sabó o altres productes de neteja a les dutxes,
rentapeus i fonts públiques.
9. Rentar animals a les fonts públiques i demés es·
pais públics.
10. Tirar i/o dipositar escombraries a llocs públics o
fora dels contenidors habilitats a tal efectes.
11. Moure o desplaçar elements, béns mobles o de
serveis del seu lloc original. En especial, senyals cir·
cumstancials, contenidors, abalisaments, tanques,
cons... Així com el seu deslluïment mitjançant pinta·
des, enganxines o qualsevol altre medi.
12. Fer graffitis, pintades, (...) així com altres conduc·
tes d’embrutiment del patrimoni públic i/o privat que
provoquin una degradació visual de l’entorn.
Art. 16. Règim de sancions
1. La realització de les conductes descrites a l’art. 15
seran constitutives d’una infracció lleu, i es sancionarà amb multa de 100 euros a excepció que els fets
siguin constitutius d’una infracció més greu
2. Constitueix infracció greu, que es sancionarà amb
multa de 300 euros, les conductes descrites a l’article
15.3.
3. Serà constitutiva d’infracció molt greu l’article 15.2
fine que es sancionarà amb multa de 600 euros.
CAPÍTOL IV - USOS I CONDUCTES DE LA VIA PÚBLICA
(...)Art. 18. Normes de conducta.
Es prohibeixen el següents usos i/o conductes a la via
pública iespais públics:
1. La venda ambulant, activitats i/o serveis sense la
corresponent llicència.
2. La compra o adquisició en l’espai públic d’aliments,
begudes i altres productes procedents de la venda
ambulant no autoritzada.
3. La publicitat estàtica i/o dinàmica a la via pública

sense la corresponent autorització municipal o infrin·
gint les condicions que constin a la llicència. Així com
l’embrutiment de la via pública mitjançant material pu·
blicitari. Els responsable d’aquesta infracció serà el ti·
tular de l’establiment que consti al material publicitari.
4. La mendicitat o qualsevol altre forma de demanar
almoina, mitjançant conductes o actituds coactives
o assetjaments (...)
5. Utilitzar bancs, gronxadors i altres elements de
mobiliari municipal per usos diferents al qual estan
destinats.
6. Es prohibeix la prostitució a la via pública o espais
públics. En aquest cas, se sancionarà tant l’oferi·
ment com la demanda de serveis sexuals. Igualment
resta prohibit mantenir relacions sexuals i realitzar
actes obscens a l’espai públic.
7. Romandre a les vies públiques, edificis munici·
pals, transports públics i/o platges sense observar
unes condicions mínimes de neteja, higiene o ves·
timenta a(...)
8. No es podran estacionar i/o lligar objectes o vehi·
cles a elements o mobiliari urbà que no siguin desti·
nats a tal efecte.(...)
Art. 19. Règim de sancions
1. La realització de les conductes descrites a l’article 18.3, 18.4, 18.5, 18.7, i 18.8 seran constitutives d’una infracció lleu, i es sancionarà amb
multa de 100 euros. La resta de conductes seran
considerades greus amb una multa de 300 euros
2. En el supòsit de l’art. 18.3 la responsabilitat re·
caurà sobre el titular de l’establiment.
Art. 20. Responsabilitat per conductes contràries a
l’Ordenança comeses per menors d’edat i de l’ab·
sentisme escolar(...) Així mateix, en funció de la
seva edat i maduresa, es garantirà el dret dels me·
nors a ser escoltats en tots aquells assumptes que
els afectin i a que les seves opinions siguin tingudes
en compte.
2. Quan les persones infractores siguin menors, i
amb la finalitat protegir els drets de l’ infant o ado·
lescent, el seu desenvolupament formació, es po·
dran substituir les sancions pecuniàries per mesu·
res correctores (...)
3. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors
i guardadores seran responsables civils subsidiaris
dels danys produïts per les infraccions comeses pels
menors d’edat que depenguin d’ells.
4. Així mateix, en aquells casos en què es prevegi ex·
pressament en aquesta Ordenança, els pares i mares
o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran
també responsables directes i solidaris de les infrac·
cions comeses pels menors d’edat, sempre que, per
la seva part, consti dol, culpa o negligencia tot inclo·
ent-hi la simple inobservança.
5. L’assistència als centres d’ensenyament educa·
tius durant l’educació bàsica obligatòria (educació
primària i secundària) és un dret i un deure dels me·
nors des de l’edat de sis anys fins a la de setze.
6. La Policia Local intervindrà en aquells supòsits en
els quals els menors d’edat transitin o romanguin en
espais públics durant l’horari escolar.(...)
Tindrà la consideració d’infracció molt greu la
reincidència o reiteració en aquesta conducta i
podran ser sancionats amb multa de 400 euros.
8. Tant els adolescents en situació de desescolarit·
zació o d’absentisme, com els seus pares i mares o
tutors i tutores o guardadors i guardadores, podran
ser obligats a seguir uns programes de reeducació
adients, supervisats pels Serveis Socials de l’Ajun·
tament.

La ordenança cívica,
una necessitat
Aquest passat divendres 9 vam tornar a veure una imatge
que no ens agrada i de la qual el govern municipal és el
principal responsable per evitar-la. No ens serveix l’excusa
de que mai hi hagut possibilitat de multar als incívics. És
cert que només són sis mesos de govern i que els que ara
es trenquen les vestidures han estat governant durant tants
anys i no van fer res. L’ordenança de bon govern i policia
(ordenança cívica) és una urgència inexcusable.
Excessos com els que es van produir a l’estiu, en una festa
suposadament solidària amb els pobles indígenes, i també a
la plaça Martí Royo, l’incendi d’uns matolls prop de la Ron·
da, l’incompliment de la normativa d’una botiga de motos,
els actes vandàlics a l’estació i als parcs, juntament amb
l’incivisme d’uns pocs que no respecten les illes de conteni·
dors, que no fan la recollida selectiva o els dona fàstic obrir
la tapa dels contenidors o, fins i tot, els que no recullen els
excrements dels seus animals...han de ser
sancionats. Ja s’ha fet peda·
gogia (que ha de continuar),
però ara toca actuar.
Igual que ens felicitàvem per la
valentia del Govern davant de
les pressions dels que volien fer
una macro ‘chumba-chumba’ al
camp de futbol a l’estiu i que fi·
nalment es va prohibir per manca
de condicions de seguretat. Ara,
des d’Alternativa, creiem que una
festa com la del dia 9 no pot tenir
lloc a Altafulla. Ho sentim, reconei·
xem que no és un problema exclusiu
d’Altafulla i que desgraciadament la
cultura del ‘botellón’ i del culte al al·
cohol i les drogues està massa estès,

però l’Ajuntament no pot consentir-la per molt bona voluntat
que posin els organitzadors o pel fet de ‘compensar’ la sus·
pensió d’aquesta festa durant Sant Martí. Aquests concerts,
per molta vigilància que es posi, poden corregir el problema
dins la sala però no el del soroll al carrer i és aquí on el Go·
vern ha d’estar per sobre de les bones intencions de fer allò
que volen un bon grapat dels seus vilatans i vilatanes però
que alteren l’harmonia de la resta. Els altafullencs ens hem
de preguntar abans de que arribi l’estiu si acceptem els ris·
cos d’aquests tipus de concerts o si decidim que pel model
de poble que volem això aquí no hi té cabuda. Són preguntes
amb les quals el Consell de Participació podria fer un debat i
la ciutadania en les Audiències Públiques podria dir la seva.

El bus urbà de Tarragona arribarà a Altafulla a primers
del 2012 i el servei d’autocars Penedès s’amplia amb un nou vehicle

Una vegada s’aprovi el pressupost de l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona, aquesta té previst allargar la línia 9 de
bus urbà que ara passa per La Mora, Tamarit i Ferran arribi fins el Bufet, davant del centre lúdic de les Bruixes. Aquesta bona
noticia perseguida per Alternativa des de fa 8 anys, per fi serà una realitat. També ens hem de felicitar perquè la intervenció de
l’Ajuntament ha fet possible que, des de fa un temps, l’empresa Penedès posi un autobús més al servei de primera hora del
matí el que ha fet possible que les situacions desesperants que es van viure al setembre i a l’octubre, on els busos passaven
plens i per tant deixaven a la gent al carrer, ja només es produeixin en casos excepcionals.
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Quinze persones en risc d’exclusió
social treballen en la recuperació
de camins i corriols de l’entorn del
municipi d’Altafulla
Un total de quinze persones en risc d’exclu·
sió social de la Fundació Privada L’Heura de
Tarragona estan treballant aquests dies en la
neteja i arranjament de camins i corriols d’ús
públic del terme municipal d’Altafulla. És tracta
d’un projecte que s’emmarca dins del conveni
de col•laboració de la Diputació de Tarragona
i l’Obra Social “la Caixa” amb la Fundació
L’Heura, i que té, com a principals objectius,
recuperar l’entorn natural degradat per l’acu·
mulació de residus i l’abandó del manteniment
d’aquests camins amb la finalitat de recupe·
rar-los i reduir el risc d’incendis; i inserir a les
persones en risc d’exclusió social.
Cal destacar la notable localització de punts
negres d’abocadors incontrolats. Les tasques
tenen lloc a l’entorn dels camins rurals que
voregen la variant de l’N-340 al seu pas per
Altafulla.
Tant l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, com
la regidora de Medi Ambient i Participació
Ciutadana, Montse Castellarnau, han visitat
diàriament les obres de neteja i recuperació.
L’alcalde ha destacat en aquest sentit “la doble
funcionalitat que tenen projectes com el que
desenvolupa la Fundació L’Heura aquests dies
a Altafulla. Per una banda, la recuperació d’es·
pais naturals degradats, i per una altra, la in·
serció de persones en risc d’exclusió social”.

L’ocupació, la reducció de la despesa i
la participació marquen els Pressupostos 2012
Per primera vegada, els
Pressupostos d’Altafulla
incorporen criteris de Participació on la ciutadania podrà votar aquells projectes
que considerin prioritaris.
L’Ajuntament d’Altafulla va aprovar, en
la sessió plenària del passat 26 de no·
vembre, els Pressupostos de l’exercici
2012, amb el vot favorable del govern
municipal (Alternativa Altafulla i Soli·
daritat Catalana per la Independència)
i de Convergència i Unió, i l’abstenció
del Partit Popular i d’Independents
d’Altafulla. Tal i com va explicar el re·
gidor d’Hisenda, Francesc Farré, l’ela·
boració d’aquests pressupostos “s’han

basat en la racionalitat, la moderació
de creixement, la reducció de la des·
pesa corrent, el foment a l’ocupació, la
millora dels llocs de treball municipal,
el creixement de la inversió i la incor·
poració per primera vegada de criteris
de participació”. En aquest darrer punt,
el govern municipal ha deixat una via
oberta perquè la ciutadania pugui vo·
tar lliurement els projectes prèviament
establerts que es considerin prioritaris
per al municipi.
Aquesta eina de participació es desen·
voluparà mitjançant el Consell Munici·
pal de Participació Ciutadana ja que és
un òrgan municipal.
Per la seva banda, Farré ha destacat
també el creixement moderat en àrees

com les de personal, manteniment i
d’administració. Per àrees, va subrat·
llar el creixement superior al 5% de
Benestar Social, Ensenyament i Medi
Ambient –aquesta darrera per incor·
porar les noves competències de Par·
ticipació i Mobilitat. En l’altre extrem,
s’estableix una reducció superior al 5%
en Comunicació, Turisme i Policia.
Respecte al capítol 1 de personal, l’in·
crement de 144.069€ representa el
4,4% reduint en gairebé dos punts el
fixat en el pressupost del 2011. Així,
es milloren les condicions contractuals
i laborals pel que fa a categories o a
dedicació i es complementa la plan·
tilla amb cinc noves incorporacions,
dues d’elles a mitja jornada. Els Pres·

supostos per al 2012 s’eleven fins als
6.951.244,86€, amb un increment del
3% respecte el 2011, però inferior al
6,64% de l’any anterior.
L’edil d’Hisenda també ha remarcat el
capítol d’inversions reals que supe·
ra també el fixat en els darrers anys i
que arriba als 117.036,67€, dels quals
30.256€ provenen de subvencions.
Ressaltava així les inversions en una
nova illa de contenidors soterrats al
carrer Avellaners, la pavimentació del
carrer Mar i la plaça Nova, l’adquisició
de mobiliari per a la Biblioteca, la re·
habilitació del Centre Obert i la creació
per primer cop d’una partida que per·
metrà una intervenció decidida per la
participació ciutadana.

