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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA I AUDIÈNCIA ALS CIUTADANS SOBRE EL
PROJECTE D’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CÍVICA DE SANT LLUÍS

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb
l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment
d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte
d’ordenança, es duu a terme una CONSULTA PÚBLICA, mitjançant el portal
web de l’Ajuntament de Sant Lluís, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels
ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la
futura norma, sobre els següents extrems:
a)
b)
c)
d)

Problemes que es volen solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
Els objectius de la norma
Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries

Els ciutadans, associacions, organitzacions i entitats que ho considerin oportú,
poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats fins el dia 29 de
novembre mitjançant instància genèrica a la que s’adjuntarà el document
annex, i lliurar-la al Servei d’Atenció al Ciutadà (si no és persona obligada a
presentar-ho electrònicament) o via electrònica amb certificat digital.
L’elaboració de l’ordenança té els següents objectius:
a)Problemes que es volen solucionar amb la iniciativa.
Millorar la convivència i aturar les conductes incíviques que es puguin donar en
el municipi. Es pretén donar solució a diverses situacions amb relació, entre
altres, a:
- Organització i autorització d’actes públics
- Atemptats contra la dignitat de les persones
- Degradació visual de l’entorn urbà (pintades i altres expressions gràfiques)
- Conductes inadequades en l’espai públic.
- Realització de necessitats fisiològiques
- Consum de begudes alcohòliques
- Activitats i prestació de serveis no autoritzats.
- Ús inapropiat de l’espai públic
- Actituds vandàliques en l’ús del mobiliari urbà.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
Social i políticament es tracta de dotar d’un marc normatiu al municipi de Sant
Lluís.
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La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de règim local -arts. 139 a
141- recull expressament el títol competencial en virtut del qual s’estableix la
possibilitat de que els Ajuntaments, per a l’adequada ordenació de les relacions
socials de convivència d’interès local i de l’ús dels seus serveis, equipaments,
infraestructures, instal·lacions i espais públics, en defecte de normativa
sectorial específica, puguin establir els tipus d’infraccions i imposar sancions
per l’incompliment dels deures, prohibicions o limitacions.
c) Els objectius de la norma
Dotar dels instruments idonis als garants de la protecció dels drets, llibertats i
seguretat ciutadana, així com la col·laboració entre les diferents esferes de
l’Administració Pública, essent la pedagogia i l’educació en valors cívics la
metodologia a seguir.
e) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries
No existeix una solució alternativa que no sigui la de disposar d’un marc
reglamentari com és una ordenança municipal, que reguli els drets i deures de
la ciutadania i promogui una cultura cívica en el poble, disposant dels
instruments necessaris per aconseguir-ho, ja contemplats a l’ordenança, com
són el règim sancionador i diverses campanyes de divulgació i sensibilització.

Joan M. Pons Sintes
1er TINENT DE BATLIA
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