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ANNEX II – INFORME DE CONCLUSIONS 

DE LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

Alícia Vila Torrents, secretària municipal, en relació a la consulta pública prèvia sobre la 
modificació de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana efectuada entre els dies 
01.02.2019 i 15.03.2019 a fi de recollir l’opinió de les persones i les entitats/organitzacions 
més representatives potencialment afectades per la modificació d’aquesta norma, i de 
conformitat amb el que preveuen l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i 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 l’Ajuntament de Manlleu,

INFORMO:

Una vegada finalitzat el termini de la consulta pública, els resultats han estat els següents:

PARTICIPANTS

Número 5

Tipologia persones físiques entitats/associacions altres (empreses, etc..)

5

APORTACIONS

Número 5

TIPUS D’APORTACIONS 

- 2 de les aportacions estan relacionades amb el horaris d’obertura dels bars i les 
molèsties que comporten pel veïns, especialment durant la nit.

Assumpte

Informe de conclusions sobre consulta prèvia -
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Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat



- 1 aportació demana un major control en la festa del Cantabars (festa inclosa en els 
actes de la Festa Jove de la Festa Major).

- 1 aportació és una queixa sobre bosses de deixalles fora dels contenidors i trastos 
abandonats al carrer.

- 1 aportació fa referència a la sensació d’inseguretat i demana més vigilància.

CONCLUSIONS:

Atès el reduït número d’aportacions presentades, es remet al seu detall abans exposat.
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