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Assumpte: Consulta pública prèvia al projecte d

Òrgan: Servei d’Assessorament i Gestió

Expedient: 2021/3458 

 

L’Ordenança municipal de Civisme 

a les necessitats actuals de la comunitat veïnal

d’afrontar de manera efectiva totes aquelles situacions que poden afectar o alterar la

d’adaptar-se a la legislació sectorial més recent, objectivant i simplificant, en tot cas, el règim 

d’intervenció administrativa. 

 

L'article 129.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

Administracions Públiques (LPAC) 

participació activa dels potencials destinataris en l’elaboració de les normes

 

A aquest efecte, l'article 133 del mateix text normatiu regula la parti

procediment d'elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments establint 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 s’ha de demanar l’opinió dels 

subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre 

els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat

aprovació, els  objectius de la norma  i les possibles solucions alternatives reguladores i no 

reguladores. 

 

En virtut de les competències delegades 

i número 4705 de 9 de juliol de 2020

 

RESOLC 
 
Únic.- Sotmetre a consulta pública 

e.cat/ca/web/mataro/govern-obert

programes/memories-i-documents

Ordenança de Civisme i Convivència des 

inclosos. 
 

Consulta pública prèvia al projecte de nova Ordenança de Civisme i Convivència 

Assessorament i Gestió 

L’Ordenança municipal de Civisme de 2005 s’ha convertit en una norma insuficient p

a les necessitats actuals de la comunitat veïnal, essent necessària l’elaboració d’una 

d’afrontar de manera efectiva totes aquelles situacions que poden afectar o alterar la

se a la legislació sectorial més recent, objectivant i simplificant, en tot cas, el règim 

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

Administracions Públiques (LPAC) possibilita, en aplicació del principi de transparència, la 

participació activa dels potencials destinataris en l’elaboració de les normes. 

A aquest efecte, l'article 133 del mateix text normatiu regula la participació dels ciutadans en el 

procediment d'elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments establint que, amb caràcter previ 

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

rtal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels 

subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre 

els 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 

delegades pels Decrets d'Alcaldia número 8372 de 25 d’octubre de 2019 

juliol de 2020,  

Sotmetre a consulta pública prèvia pública a través del portal web 

obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa

documents-dels-projectes-normatius-en-curs l’elaboració 

Convivència des del 5 de març de 2021 fins al 5 d’abril d

Civisme i Convivència  

norma insuficient per donar resposta 

, essent necessària l’elaboració d’una nova eina capaç 

d’afrontar de manera efectiva totes aquelles situacions que poden afectar o alterar la convivència, i 

se a la legislació sectorial més recent, objectivant i simplificant, en tot cas, el règim 

dministratiu Comú de les 

possibilita, en aplicació del principi de transparència, la 

cipació dels ciutadans en el 

procediment d'elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments establint que, amb caràcter previ 

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

rtal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels 

subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre 

i oportunitat de la seva 

aprovació, els  objectius de la norma  i les possibles solucions alternatives reguladores i no 

pels Decrets d'Alcaldia número 8372 de 25 d’octubre de 2019 

pública a través del portal web https://www.seu-

normativa/normativa-plans-i-

l’elaboració d'una nova 

’abril de 2021, ambdós 

Número

1875
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