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Assumpte: Aprovació de l’avantprojecte d’Ordenança de Civisme i Convivència 
Òrgan: Servei d’Assessorament i Gestió 
Expedient: 2021/000003458 
 
Antecedents 

El Decret 527 de 25 de gener de 2021 que resol iniciar l’expedient per a la formació d’una nova Ordenança 

de Civisme i Convivència i designar les persones membres de la comissió d’estudi encarregada de redactar el 

text de l’avantprojecte de la norma, de conformitat amb l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).  

El Decret 1875 de 4 de març de 2021 que resol sotmetre a consulta pública prèvia l’elaboració d’una nova 

Ordenança de Civisme i Convivència per a la ciutat de Mataró des del 4 de març de 2021 fins al 5 d’abril de 

2021, ambdós inclosos. 

L’informe emès pel Director de Seguretat, Civisme i Convivència de l’Àrea de Qualitat Urbana en data 1 de 

juny de 2021, relatiu als resultats del procés participatiu de consulta pública prèvia sobre la nova Ordenança 

de Civisme i Convivència, que d’acord amb l’article 10.1 d) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTBG), s’ha publicat al portal web 

https://www.seu-e.cat/ca/web/mataro/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-

normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs a fi i 

efecte de fer públics els resultats de la participació ciutadana obtinguda.  

Vista la  memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu de l’avantprojecte d’ordenança de Civisme i Convivència 

emesa per la cap del Servei d’Assessorament i Gestió, i els informes del Director de Seguretat, Civisme i 

Convivència,  d’Intervenció i  de Secretaria General en relació al contingut de l’avantprojecte d’Ordenança 

de Civisme i Convivència. 

Fonaments de dret. 

D’acord amb l’article 73.10 del Reglament orgànic municipal (ROM), els regidors i regidores municipals 

tenen dret a ser informats dels avantprojectes d’Ordenances, Reglaments i Pressupostos, així com de les 

seves modificacions, el text dels quals, després de ser aprovat pel govern municipal, serà lliurat als grups 

municipals pel seu examen en un termini mínim de 15 dies. Durant aquest període els Regidors i Regidores 

podran presentar les esmenes que considerin oportunes, les quals seran tractades en una sessió especial de 

la Comissió Informativa corresponent que tindrà lloc per tal de dictaminar el projecte que hagi de ser 

objecte de l’aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament. 

L'article 129.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques (LPAC) estableix l'obligació de possibilitar la participació activa dels possibles destinataris en 

l’elaboració de les normes. A aquest efecte, l’article 133.1 del mateix text normatiu, preveu que, amb 

caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una 

consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en la qual es demanarà l'opinió dels 

subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma en relació 
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als problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, 

els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. I continua 

l’apartat 2 d’aquest article dient que, sense perjudici de la consulta prèvia a la redacció del text de la 

iniciativa, quan la norma afecti els drets i interessos legítims de les persones, el centre directiu competent 

publicarà el text al portal web corresponent, amb l'objectiu de donar audiència als ciutadans afectats i 

demanar totes les aportacions addicionals que puguin fer-se per altres persones o entitats. Així mateix,  

també podrà demanar directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que 

agrupin o representin les persones, els drets o interessos legítims de les quals, es veiessin afectats per la 

norma i amb fins que guardin relació directa amb el seu objecte. 

L’article 129.7 de la LPAC que diu que quan la iniciativa normativa afecti a les despeses o ingressos públics 

presents o futurs, s'hauran de quantificar i valorar-ne les repercussions i efectes, i supeditar-se al 

compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

En virtut de les competències delegades per Decret de l’Alcaldia 2200 de 28 de febrer de 2022, 

RESOLC: 

Primer.- Aprovar l’avantprojecte d’Ordenança de Civisme i Convivència de Mataró. 

Segon.- Notificar la present resolució als Grups Municipals i fer-los tramesa d’una còpia de l’avantprojecte 

d’Ordenança de Civisme i Convivència per tal que en el termini de 15 dies presentin les esmenes que 

considerin oportunes. 

Tercer.- Publicar el text de l’avantprojecte d’Ordenança de Civisme i Convivència al portal web 

https://www.seu-e.cat/ca/web/mataro/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-

normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs, amb 

l'objectiu de donar audiència als ciutadans i ciutadanes afectades i demanar totes les aportacions 

addicionals que puguin fer-se per altres persones o entitats, per un període de 15 dies. 

 

 

 

 


