DECRET D’ALCALDIA

Núm: 2020/001932
Data: 13/07/2020
Expedient: 6/2020/OERM
Procedència: Àrea de Presidència

A Montcada i Reixac,
Atès el contingut de l'ordenança municipal de mesures per fomentar i garantir la
convivència ciutadana i de l'ordenança de protecció i tinença d'animals de companyia;
Atès 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;
Atesa, per tant, la conveniència de 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, per fer el seguiment de les ordenances esmentades i per
col·laborar en les campanyes 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.
Atès que aquest consell es crea a l'empara del que preveuen els articles 30 al 32 del
vigent Reglament de Participació Ciutadana, 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.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
disposa que abans de tenir el text del reglament, amb caràcter previ a l’elaboració del
projecte de reglament, se substanciarà una consulta pública, a través del Portal web,
en la que es promourà la participació ciutadana.
Atès que el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, ROAS, als articles 61 i 62 disposa que
s’haurà de crear una Comissió d’estudi, encarregada de redactar el text del projecte
del reglament municipal a aprovar;
Vista la proposta presentada.
Aquesta Alcaldia RESOL:
PRIMER. Incoar expedient per a la creació i aprovació del Reglament del Consell
municipal de civisme i convivència

DRE01

SEGON. Iniciar el tràmit de la consulta prèvia, mitjançant la inserció del corresponent
anunci al Portal web municipal, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions
potencialment afectades.
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TERCER. Constituir una Comissió d’Estudi encarregada de redactar el text del nou
Reglament del Consell municipal de civisme i convivència
QUART. Nomenar com a membres de l’esmentada Comissió d’estudi a les persones
següents:
- Sr. Juan Carlos de la Torre Villarino, president de l'Area de Serveis Generals, i
regidor delegat de Serveis Municipals, Via Pública i Ciutadania, que actuarà de
president.
- Sr. Oriol Serratusell Basachs, regidor de Medi Natural i Salut Publica i Policia Local.
- Un representant de cadascun dels grups municipals del PSC-PC, ERC i Cs designat
pel corresponent grup.
- Sr. Albert Arévalo Ventura, coordinador Àrea Social
- Sra. Anna Carruesco Ortiz, cap de Ciutadania i Participació Ciutadana
- Sra. Pilar Cazorla López, cap unitat de Participació Ciutadana
- Sr. Josep Pubill Riera, cap de Serveis Municipals
- Sr. Jordi Català Morell, cap de Medi Ambient i Activitats
- Sra. Maria José López Pallarès, secretària de l'Ajuntament, que actuarà de secretària
de la Comissió
CINQUÈ. Comunicar el present a les persones nomenades, i als portaveus dels grups
municipals indicats, perquè designin les persones que els hi han de representar a la
Comissió d’Estudi.
Signat a Montcada i Reixac en la data que consta a l’encapçalament.

L'alcaldessa
Laura Campos Ferrer
13/07/2020

La secretària general
Maria José López Pallarés
13/07/2020
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Ho mana i signa l’Alcaldia
Dono fe i prenc raó. Art.3.2 RD 128/2018
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