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Assumpte: Inici expedient per a la formació d’una nova Ordenança de Civisme i Convivència i designació 
dels membres de la comissió redactora de l’avantprojecte. 

Òrgan: Alcaldia 

Expedient: 2021/000003458 

 

Antecedents 

La convivència cívica és un element fonamental per a la seguretat i la qualitat de vida de la ciutat, els barris i 
les persones, que es defineix i construeix socialment, sobre la base d’uns valors de llibertat, respecte, 
tolerància i igualtat, el contingut concret dels quals és també objecte d’una constant reinterpretació per part 
de la ciutadania. 

A mesura que la societat evoluciona, doncs, evolucionen també els valors de la ciutadania i les necessitats 
de protecció dels seus drets. Així, la societat va redefinint les seves prioritats i demanda avui una millor 
regulació de determinades conductes cíviques, sobrevingudes o reavaluades, que pertorben el normal 
desenvolupament de la convivència pública i veïnal. 

En un mateix sentit, i amb l’objectiu d’intervenir integralment sobre les problemàtiques relacionades amb el 
civisme, es fa necessari completar les estratègies d’actuació normatives, d’una banda, amb la promoció de 
les conductes cíviques, i, de l’altra, amb la reeducació de les persones infractores, a través de programes de 
sensibilització, intervenció socio-educativa, conscienciació i reparació. 

Dit això, procedeix assenyalar d’una banda, que per Decret 2623 de 10 d’abril de 2019 es va resoldre iniciar 
l’expedient número 2019/000017533 per a la modificació de l’Ordenança de Civisme de Mataró i designar 
els membres de la comissió redactora de l’avantprojecte; si bé, per donar resposta als objectius abans 
referits i materialitzar-los normativament en un text que integri de manera coherent i efectiva els nous 
continguts i estratègies d’actuació en l’àmbit del civisme i la convivència, no es considera suficient una 
modificació puntual de la vigent Ordenança de Civisme, per quan incrementaria la complexitat de la norma i 
de la seva aplicació, i dificultaria el seu coneixement per part de la ciutadania, essent necessària, la redacció 
integral d’una nova ordenança. 

I d’altra, que s’han produït canvis en la pròpia organització motivats en part pels resultats de les darreres 
eleccions municipals que deriven en la necessitat de portar a terme una nova designa dels membres de la 
comissió redactora de l’avantprojecte d’Ordenança de Civisme i Convivència. 

Fonaments de dret 

 
L’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny (ROAS), estableix que acordada la formació o modificació d’una ordenança, es designarà una comissió 
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma. 
 
Aquesta comissió estarà integrada per membres de la corporació i personal tècnic, propi o aliè a aquesta, 
sota la presidència d’un d’aquells. La comissió podrà proposar que s’encomanin a aquesta fi estudis, 
informes o dictàmens a professionals aliens a l’entitat. 
 
Per tot l’anterior i en virtut de les competències que tinc conferides per la legalitat vigent,  
 
RESOLC: 
 

Número

527

Fecha de Firma:

25/01/2021 13:55
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Primer.- Deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia 2623 de 10 d’abril de 2019, d’inici de l’expedient número 
2019/000017533 per a la modificació de l’Ordenança de Civisme de Mataró i designació dels membres de la 
comissió redactora de l’avantprojecte.  

Segon.- Designar com a membres de la comissió redactora de l’avantprojecte d’Ordenança de Civisme i 
Convivència les següents persones: 

Presidenta:  

 Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública 

Vocals:  

 María Luisa Merchán Cienfuegos, regidora delegada d’Igualtat, Feminisme 
i LGTBI, i Participació 

 Carlos García Oquillas, cap de l’Àrea de Qualitat Urbana 

 Maria Àngels Briansó Montoro, cap de l’Àrea de Serveis a la Ciutadania 

 Diego José Fernández Fernández, director de Seguretat Pública, Civisme i 
Convivència 

 Asunción Muñoz Guerrero, directora d´Acció Comunitària 

 Mateo Sánchez Reyes, cap del Servei de Policia Local  

 Victòria Costa Coto, cap del Servei d´Assessorament, Gestió i Planificació  

 Gemma Mayolas Rifà, cap de la Secció de Gestió Jurídica  

 Montserrat Balaguer Bruguera, cap del Servei d’Igulatat i Diversitat 
Ciutadana  

 Laia de Balanzo Aguilar, cap de la Secció de Ciutadania i Convivència 

 

Tercer.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 

 


