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ANNEX I - CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE LA MODIFICACIÓ
D’UNA NORMA MUNICIPAL
Amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de
normes municipals i de conformitat amb el que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb
caràcter previ a la modificació del text de l’ordenança que més avall s’indica, es portarà a
terme una consulta pública a través del Portal de Transparència municipal a fi de recollir
l’opinió de les persones i les entitats/organitzacions més representatives potencialment
afectades per aquesta norma sobre:





els problemes que es pretén solucionar amb l’aprovació de la norma
la necessitat i oportunitat de la seva aprovació
els objectius de la norma
les possibles solucions alternatives (reguladores i no reguladores)

En compliment de l’anterior i d’acord amb les Instruccions sobre la consulta pública en el
procediment d'elaboració i modificació d'ordenances i reglaments municipals aprovades per
la Junta de Govern Local de data 14.11.2017, les persones, entitats i associacions que ho
considerin oportú poden fer arribar la seva opinió sobre els aspectes detallats en el requadre
que figura més avall, fins el dia que s’indica, a través de l’adreça de correu electrònic
participa@manlleu.cat o bé mitjançant el formulari corresponent que figura en l’espai de
participació ciutadana de la web municipal.
Nom provisional de la norma

Ordenança de civisme i convivència ciutadana

Antecedents de la norma

A la sessió plenària del 26.10.2005 es va aprovar
definitivament l’Ordenança de civisme i convivència
ciutadana de Manlleu amb l’objectiu d’establir un
clima de civisme, de convivència social i de respecte
que fomentés la millora en la qualitat de vida i unes
relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre les
persones que formen la comunitat veïnal de la ciutat.
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Alhora, es van fixar també les normes de convivència
i les relacions cíviques en la utilització dels espais i
dels béns i serveis de domini públic i es van establir
els mecanismes per corregir i, si escau, sancionar, les
actituds incíviques, negligents i irresponsables que
infringeixen les seves previsions i deteriorin la
qualitat de vida a Manlleu.
Aquesta Ordenança va ser modificada posteriorment,
de forma parcial, pels acords plenaris de 15.02.2006,
17.02.2009 i, darrerament, de 20.03.2012.
Problemes que es pretén solucionar
amb l’aprovació/modificació, necessitat
i oportunitat de l’aprovació/modificació
i objectius de la norma

El temps que ha transcorregut des de l’aprovació de
l’Ordenança i també des de la darrera modificació,
fan aconsellable efectuar una revisió de caire general
d’aquesta norma per tal d’actualitzar algunes de les
seves previsions, ja sigui, d’una banda, per adequarles a noves realitats i situacions no contemplades,
com, d’altra banda, adoptar alguns canvis legislatius
que han esdevingut en els darrers anys.

Possibles
solucions
alternatives,
reguladores i no reguladores

L’existència d’una norma vigent que al llarg dels
darrers anys ha acreditat la seva utilitat, afegida a la
gran extensió d’aspectes a regular i la varietat dels
mateixos, motiven la necessitat d’una solució
reguladora que aporta seguretat jurídica i assegura
una aplicació uniforme i eficaç en aquest àmbit,
objectius difícilment assolibles a través d’altres vies.
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