Expedient 6/2020/OERM

CONSULTA PRÈVIA REGLAMENT CONSELL MUNICIPAL DE CIVISME I
CONVIVÈNCIA
Amb l’objectiu de millorar la participació de les persones interessades en el
procediment d’elaboració de les normes, i amb caràcter previ a l'aprovació del
text, es porta a terme una consulta pública per recollir l’opinió dels veïns i les
organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma a
aprovar
Antecedents: Per Decret de l'Alcaldia de 13 de juliol de 2020 s'ha resolt incoar
expedient per a l'aprovació del Reglament que ha de regir el funcionament del
futur Consell Municipal de Civisme i Convivència.
L’Ajuntament de Montcada i Reixac va aprovar en la sessió del Ple Municipal
del 30 d'abril de 2019 la modificació i actualització de l’Ordenança municipal de
mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic i
reguladora de l’ús de la via pública. L'objecte principal d’aquesta ordenança és
convertir-se en una eina efectiva per fer front a les totes aquelles situacions i
circumstàncies que poden afectar o alterar la convivència a Montcada i Reixac i
l’ús de la via pública.
Aquesta ordenança intenta ser una resposta democràtica i equilibrada a
aquestes situacions i circumstàncies, basant-se, d’una banda, en el
reconeixement del dret de tothom a comportar-se lliurement en els espais
públics i a ésser respectat en la seva llibertat; però, d’altra banda, també, en la
necessitat que tothom assumeixi determinats deures de convivència i de
respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts als altres, així com al
manteniment de l’espai públic en condicions adequades.
L’ordenança contempla, al seu article 5è del capítol II de Mesures per fomentar
la convivència, que s’ha de potenciar especialment la col·laboració de
l’Ajuntament amb les associacions de veïns i veïnes i les altres associacions i
entitats ciutadanes que pel seu objecte o finalitat, tradició, arrelament a la
ciutat, experiència, coneixements o altres circumstàncies, més puguin contribuir
al foment de la convivència i el civisme”.
L’Ajuntament ha aprovat també en el Ple municipal de 28 de maig de 2020, la
modificació de l’ordenança reguladora de la protecció i tinença d’animals, una
normativa que calia actualitzar i que està totalment relacionada amb la bona
convivència i el foment del civisme.
L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha engegat una campanya de civisme sota
l’eslògan “Ens estimem Montcada. Cuidem-la”. La campanya té l’objectiu
d’informar i conscienciar la ciutadania sobre els diferents apartats recollits a les
ordenances. El primer tema que ha abordat la campanya ha estat la
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conscienciació sobre l’abandonament de voluminosos a la via pública (juny
2020).
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació:
L’Ajuntament és conscient que per aconseguir una ciutat més amable, neta i
cívica, no n’hi ha prou amb l’exercici de la potestat normativa i sancionadora
per part de l’autoritat municipal, sinó que cal, també, que l’Ajuntament dugui a
terme actuacions d’educació i conscienciació implicant la ciutadania i els
diferents agents socials afectats.
És per això, que l’Ajuntament promou la creació d’un òrgan estable de
participació ciutadana de caràcter sectorial que sigui l’espai per debatre,
coordinar i consensuar amb la ciutadania i les entitats les actuacions
necessàries per fomentar i millorar el civisme i la convivència a la nostra ciutat,
per fer el seguiment de les ordenances esmentades i per col·laborar en la
campanya de civisme. Un òrgan on es puguin expressar i valorar totes les
opinions, afavorint el diàleg entre els diferents agents implicats en les accions
relacionades amb el civisme i la convivència ciutadana.
Aquest consell es crearà de conformitat amb el que preveuen els articles 30 al
32 del Capítol III, Titol IV, del Reglament de Participació Ciutadana de
Montcada i Reixac, aprovat pel Ple Municipal de novembre de 2018 i d’acord
amb les directrius que marca el Pla d’Acció Municipal que estableix el foment i
la promoció de la participació ciutadana com una de les principals línies
estratègiques d’actuació del govern municipal.
Els objectius que es persegueixen:
L’objecte del reglament és definir la composició, organització i funcions del
Consell Municipal de Civisme i Convivència.
Els consells Municipal de Civisme i Convivència serà un òrgan de participació
ciutadana que tindrà com a objectiu facilitar la participació ciutadana en tots
aquells aspectes relatius al civisme i a la convivència per fer de Montcada una
ciutat més neta i segura.
El Consell Municipal de Civisme i Convivència com a òrgan de participació
sectorial tindrà caràcter consultiu, deliberatiu, de debat i de proposta que té per
objecte impulsar i garantir la participació i col·laboració entre diferents actors i
agents del municipi per treballar tots aquells aspectes relacionats amb el
civisme i la convivència en el marc de les competències de l’Ajuntament.
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Alternatives: S’estudiaran les alternatives que es puguin presentar.
PRESENTACIÓ D’APORTACIONS
En compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, es porta a terme
una consulta pública, amb caràcter previ, per recollir l’opinió dels ciutadans i
organitzacions potencialment afectades per la norma a aprovar.

Es podran trametre les opinions al respecte fins el dia 31 de juliol de 2020.
Les propostes i suggeriments es podran trametre per correu electrònic a
l’adreça:
oac@montcada.org.

