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ANUNCI CONSULTA PÚBLICA

Amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració
de normes amb rang reglamentari, i en compliment del que es disposa en l'article 133
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, es sotmet a consulta pública, la necessitat d'aprovar una
ordenança municipal de civisme, convivència ciutadana i ús de la via pública al
municipi de Llorenç del Penedès

El marc en què es planteja la nova norma és el següent:

Antecedents:

L'Àrea d' igualtat i joventut ha plantejat la necessitat d'aprovar una ordenança que
regula una sèrie de mesures encaminades al foment i promoció del civisme i la
convivència humana, atès que es vol contribuir a enriquir i millorar la vida en comunitat
al municipi de Llorenç del Penedès, de la qual s'adjunta l'avantprojecte.

Problemes que es volen solucionar amb la norma:

Principalment la iniciativa pretén establir una disposició de caràcter general que actuï
sobre les relacions de convivència entre les persones al Municipi de Llorenç el
Penedès, que fomenti i impulsi el civisme entre els ciutadans i ciutadanes i, que es faci
un ús adequat de l’espai públic.

Necessitats i oportunitats de la seva aprovació:

L'ordenança, preveu quines són les normes de conducta en cada cas i sanciona
aquelles que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la mateixa convivència
ciutadana com els béns que es troben a l'espai públic.

Objectius de la norma:

L'objectiu principal de l'ordenança és l'establiment d'un marc de convivència social i
respecte mutu, que fomenti la cohesió social, les relacions respectuoses entre la
ciutadania, tant a nivell individual com col•lectiu, per tal que tothom pugui
desenvolupar en llibertat activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo a l'espai
públic i a l'espai privat quan té incidència sobre l'espai públic o quan afecta a les
relacions de veïnatge, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la
pluralitat d'expressions, culturals, polítiques, lingüístiques i religioses existents a
Llorenç del Penedès.

Data inici consulta: 19 d'agost de 2020

Data finalització consulta: 8 de setembre 2020

Adreça de correu electrònic per les aportacions dels ciutadans: aj.llorenç@llorenc.cat
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