MEMÒRIA RELATIVA AL TRAMIT DE CONSULTA PUBLICA PREVIA SOBRE
L’ELABORACIO DE L’ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVENCIA CIUTADANA
DE CUBELLES

D’acord amb el que disposa el Decret de l’Alcaldia 741/2018, de data 9 de novembre,
que ordena la incoació d’expedient per a la formació de l’Ordenança de Civisme i
Convivència ciutadana de Cubelles, així com 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, amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en
el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte
d’ordenança de civisme i convivència ciutadana, es duu a terme una consulta pública,
amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives
potencialment afectades per la futura norma i sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries.
En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és el
següent:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
Es parteix d’una diagnosi realista feta al municipi de Cubelles en el que s’ha copsat
que els problemes de “caire cívic” són bàsicament els relacionats amb neteja, medi
ambient, vandalisme de grau lleu i amb el soroll, tant en la via pública com en l’interior
dels edificis.
El problema del soroll s’abordarà en una futura ordenança específica a redactar tant
aviat es disposi d’un mapa de capacitat acústica aprovat per tot el Consistori.
Així les coses, els problemes de caire cívic concrets i diagnosticats a Cubelles que
malmeten la convivència, la sostenibilitat i el medi ambient són els causats per les
següents conductes:
-

Abandonament a la via pública de mobles i andròmines
No recollir els excrements dels animals de companyia a la via pública
Abocament de restes de poda a la via pública
No separar selectivament els residus urbans.

b) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació
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La parcialment vigent Ordenança de Policia i Bon Govern aprovada pel Ple de
l’Ajuntament, en sessió de 26 de setembre de 1993, es troba totalment desfasada i no
recull la idiosincràsia de l’actualitat ni les situacions de convivència actuals.
Es proposa derogar totalment l’esmentada Ordenança i elaborar una de nova, de
manera transparent i participativa on hi tinguin veu totes les màximes opinions
possibles, sigui des d’entitats o col·lectius o sigui des de veïns interessats.
c) Objectius de la norma

Bàsicament són tres:
-

Aconseguir una millor convivència ciutadana de les cubellenques i cubellencs;

-

Conscienciar la ciutadania en el foment d’uns comportaments adequats, i
respectuosos amb el medi ambient en l’espai públic, atès que la finalitat no és
sancionar les conductes contràries, sinó prevenir conductes inadequades en
l’espai públic.

-

Vetllar per a què la ciutadania pugui exercir lliurement els seus drets tot exigint,
al seu torn, que els ciutadans i ciutadanes donin compliment a les obligacions
corresponents.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries
Les possibles solucions alternatives no regulatòries són la resta de polítiques de
civisme que es podrien realitzar:
-

educatives (tallers d’ocupació o de lleure, premis, concursos i distincions);

-

creació de capital social (fires d’entitats, festes, esdeveniments o jornades);

-

campanyes de comunicació i difusió. Al respecte cal dir que a Cubelles ja s’ha
endegat una campanya de comunicació anomenada “El carrer també és casa
teva”.

-

solucions administratives, com ara la creació d’agents cívics, mesures de
mediació entre particulars, creació de regidories específiques, etc. Al respecte
cal dir que a Cubelles ja funciona el servei gratuït de mediació i s’ha implantat,
aquest estiu del 2018, un servei d’agents cívics a les platges.

Les possibles solucions alternatives regulatòries són altre tipus d’ordenances com la
d’animals, que ja es troba aprovada per l’Ajuntament, així com la de soroll, que no
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s’elaborarà fins el moment que es disposi d’un mapa de capacitat acústica aprovat pel
Consistori.
Desembre 2018
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