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PREÀMBUL
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 comportarse 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 conscienciació sobre l’abandonament de voluminosos a la via
pública (juny 2020).
L’Ajuntament és conscient que per a l’assoliment d’aquests objectius 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 tot 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.
L’objecte del present reglament és definir la composició, organització i funcions del Consell
Municipal de Civisme i Convivència.

CAPÍTOL I. DEFINICIÓ I FUNCIONS
Art. 1. Definició
El Consell Municipal de Civisme i Convivència és un òrgan de participació sectorial de 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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Aquest consell es crea 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.
Art. 2. Funcions
Són funcions del Consell Municipal de Civisme i Convivència:
a) Col·laborar en l’elaboració de programes municipals sobre el civisme i la convivència.
b) Formular propostes i emetre informes i suggeriments, a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament,
en matèries relacionades amb la convivència i el civisme.
c) Col·laborar en el seguiment de l’aplicació de les ordenances que regulen el civisme i la
convivència i la tinença responsable d’animals.
d) Col·laborar en el disseny i aplicació de la campanya sobre civisme.
e) Proposar prioritats per al pressupost municipal en les matèries de civisme i convivència
f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga.
CAPÍTOL II. COMPOSICIÓ
Art. 3. Membres
Són membres del Consell Municipal de Civisme i Convivència amb dret a veu i vot:
President/Presidenta:
- Correspon a l’Alcalde o Alcaldessa o al regidor o regidora en qui delegui.
Vicepresidents/Vicepresidentes:

-

Haurà un màxim de tres, seran nomenats per l'Alcaldia, i correspondrà als
regidors o regidores amb delegació de l'Alcaldia en les matèries de Serveis
Municipals i Via Pública, Ciutadania i Participació Ciutadana, i Medi Natural

Vocals:
- Una persona en representació de la Policia Local
- Una persona en representació del Grup de Voluntaris de Protecció Civil
- Una persona en representació de cada un dels grups polítics municipals amb
representació a l'Ajuntament
- Una persona en representació de cada associació veïnal inscrita al Registre municipal
d'entitats
- Una persona en representació de cada associació comercial inscrita al Registre
municipal d'entitats
- Una persona en representació de cada associació animalista inscrita al Registre
municipal d'entitats
- Una persona en representació de cada associació mediambiental inscrita al Registre
municipal d'entitats
- Una persona en representació de la Taula Cívica de la Ribera
- Una persona en representació del col·lectiu “Voreres netes” de Can Sant Joan
- Una persona en representació de la Xarxa antirumors
- Una persona en representació de les associacions de persones nouvingudes
- Una persona en representació de les associacions de gent gran
Membres amb veu, però sense dret de vot:
-

Secretari/ària: una persona funcionària o laboral de l’Ajuntament.
Qualsevol tècnic o tècnica municipal que sigui requerit pel Consell per informar, en
funció dels temes de l’ordre del dia.
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-

Persones expertes que puguin ser convidades en funció dels temes a tractar en algun
punt de l’ordre del dia.

Art. 4. Nomenament dels membres i renovació del Consell
El mandat del Consell Municipal de Civisme i Convivència coincidirà amb el de la corporació
municipal i, per tant, s’han de nomenar a l’inici de cada mandat municipal, sense perjudici dels
canvis que es puguin establir durant el període pels grups municipals, les entitats i les
associacions.
CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ
Art. 5. Òrgans del Consell i les seves funcions
El Consell de Civisme i Convivència estarà integrat pels òrgans següents:
1. Presidència:
Són funcions de la presidència:
- Convocar, presidir i fixar l’ordre del dia de les sessions del plenari.
- Dirigir, moderar i ordenar les deliberacions i el torn de paraula.
- Donar trasllat dels informes, propostes i iniciatives del Consell als òrgans de govern o gestors
que corresponguin.
- La resta de les atribucions que li són pròpies i legalment atribuïdes en relació al funcionament
d’un òrgan de participació col·legiat com ara la utilització del vot de qualitat en cas d’empat.
2. Secretariat:
Es pot crear potestativament un Secretariat, a proposta de la presidència. Aquest secretariat
estarà forma una persona representant de cada grup amb representació municipal i tindrà com
a funció bàsica, la preparació de l’ordre del dia del plenari del Consell i fer un seguiment dels
seus acords, ponderant les aportacions i propostes.
3. Plenari
És l’òrgan de màxima representació i debat del Consell. Està integrat per totes les persones
membres descrites a l’article 3 d’aquest Reglament.
Atribucions del plenari:
- Rebre informació i documentació sobre qualsevol pla, programa, normativa o projecte
municipal que afecti el civisme i la convivència a Montcada i Reixac.
- Debatre i proposar accions per promoure el civisme i la convivència .
- Proposar actuacions i col·laborar en la promoció i difusió de la campanya de civisme.
- Col·laborar en el seguiment de l’aplicació de l’ordenança de civisme.
- Aprovar la creació de comissions de treball i la seva composició.
- Validar les propostes presentades per les comissions de treball.
4. Comissions de treball
Es podran crear comissions de treball per analitzar, estudiar i elevar informes i/o propostes al
plenari sobre temes concrets i qüestions puntuals o per elaborar estudis específics relacionats
amb la convivència i el civisme. Es dissoldran una vegada acabat l’encàrrec. Els informes i
propostes de les comissions de treball han de ser validats pel plenari del Consell.
La seva composició i les seves funcions les acordarà el Consell i actuarà de secretari/ària la
persona que la pròpia comissió designi. Poden ser nomenades per a les comissions de treball
persones que no formin part del Consell.
Cada grup de treball escollirà una persona que faci de portaveu i exerceixi funcions de
coordinació.
Cada comissió de treball estableix el seu règim de sessions que, atesa la seva especialitat, ha
de ser flexible i adequat a la urgència de cada tema.
5. Secretaria
La persona que faci de secretari/ària del Consell aixecarà l’acta de les reunions del plenari
recollint les principals intervencions i explicant els acords presos.
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Les actes s’aprovaran en la reunió següent. També redactarà els informes, dictàmens i el total
de la documentació que sigui emesa pel Consell.
Les actes del Consell seran documents públics, es publicaran a la pàgina web de l'Ajuntament i
podran ser consultades per qualsevol persona interessada.
El secretari o secretària notificarà i convocarà les sessions del plenari, juntament amb l’ordre
del dia i la documentació necessària dels assumptes que s’hagin de tractar.
CAPÍTOL IV. FUNCIONAMENT
Art. 6. Convocatòries de les sessions
1. Les sessions del plenari seran convocades per la presidència del Consell amb un
mínim de 5 dies d’antelació. La secretaria les notificarà a totes les persones membres.
2. La convocatòria de les sessions es farà mitjançant correu electrònic acompanyada de
l’ordre del dia corresponent i, si escau, de la documentació necessària per a la correcta
discussió dels punts inclosos.
3. Els precs i preguntes constituiran l’últim punt de l’ordre de dia.
4. Es podran fer sessions extraordinàries cada cop que sigui necessari, convocades per la
Presidència amb una antelació mínima de tres dies hàbils, per iniciativa pròpia o a
petició d’una quarta part de les persones membres.
5. Sempre que es consideri necessari, podran ser convocades a les reunions del ple,
aquelles persones que puguin aportar-hi els seus coneixements o assessorament en
funció dels assumptes que s’hagin de tractar. Aquestes persones assisteixen a les
sessions, amb veu però sense vot, a proposta de la presidència o d’un terç dels seus
membres.
Art. 7. Normes generals de funcionament
1. El Consell plenari s’ha de reunir, com a mínim, 3 vegades l’any en sessió ordinària.
2. La constitució del Consell plenari és vàlida quan estiguin presents almenys un terç
dels seus membres amb dret a vot. És indispensable sempre la presència de les
persones que exerceixin les funcions de presidència i de secretaria del Consell
plenari.
3. Les sessions del plenari són públiques. La ciutadania podrà intervenir amb veu, però
sense vot.
4. La informació de la convocatòria de les sessions serà publicada al web municipal i al
portal Montcada Participa, així com a d’altres mitjans que es considerin necessaris
per fer-ne difusió.
5. Com a forma de treball i de formulació de conclusions, s’ha de procurar el consens i
en el cas de no arribar a acords per aquesta via, es votarà i s’adoptaran tots els
acords per majoria simple de vots.
6. En el supòsit d’empat, el desfarà la Presidència mitjançant el vot de qualitat.
7. Cada membre podrà delegar el vot en cas que no pugui assistir per motius de salut o
personals, justificats degudament.
8. En tot allò que no estigui regulat en aquest Reglament, regeixen de manera
supletòria les normes d’organització i funcionament del Ple municipal.
DISPOSICIÓ ADICCIONAL
La modificació total o parcial d’aquest Reglament, així com la dissolució de Consell Municipal
de Civisme i Convivència, han de ser objecte d’un acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de
Montcada i Reixac.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
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