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Assumpte: Resultats de la consulta pública prèvia sobre la nova Ordenança de Civisme i Convivència 

 Òrgan: Servei d’Assessorament i Gestió 

 Expedient: 2020/000003458 

 

Diego Fernández Fernández, director de Seguretat, Civisme i Convivència de l’Àrea de Qualitat 

Urbana, emet el següent informe relatiu als resultats del procés participatiu de consulta pública prèvia 

sobre la nova Ordenança de Civisme i Convivència:  

 

Per Decret 1875 de 4 de març de 2021, es resol sotmetre a consulta pública prèvia l’elaboració d’una 

nova ordenança de Civisme i Convivència per a la ciutat de Mataró a través del portal web 

https://www.seu-e.cat/ca/web/mataro/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-

normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs des 

del 5 de març de 2021 fins al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos. 

 

Durant aquest termini, la ciutadania i les organitzacions més representatives que així ho consideressin 

podien fer arribar les seves opinions accedint a https://decidimmataro.cat/processes/cp-ord-civisme  

sobre: Els problemes que es pretenen solucionar amb l’aprovació de la norma, la necessitat i 

oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives 

(reguladores i no reguladores). 

 

A les 00:00 hores del 5 d’abril de 2021, el número total de persones participants és de 35, i les 

opinions més recolzades han estat les següents: 

 

 

Roba estesa en balconades. 

Competències municipals i àmbits de l’Ordenança. 

Actituds discriminatòries/criminalitzadores. 

Incivisme a les xarxes. 

Brutícia/Deteriorament a l’espai públic. 

Botellón. 

Molèsties produïdes per soroll veïnal o d’activitats. 

Ús d’equips de música a l’espai públic. 

Molèsties produïdes per l’oci nocturn. 

Mediació. 

Regulació preventiva i positiva. 

Enduriment/Efectivitat de les sancions. 

Treball comunitari/reparador. 

Foment de la corresponsabilització en drets i deures, i de la tolerància. 

Pacte/Taula pel civisme. 

Intervenció d’agents cívics. 

Revisió del Pla de Civisme. 

Foment de la implicació i participació veïnal. 

Foment de la implicació i participació dels joves. 

Comunicació/Pedagogia. 
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Aquestes opinions seran valorades durant l’elaboració de l’avantprojecte de l’Ordenança. 

 

No es recullen en el present informe, les opinions que malgrat haver estat presentades dins del termini 

atorgat a aquest efecte, versen sobre l’organització del servei de policia local, o bé, sobre matèries que 

troben la seva regulació en normativa sectorial superior o en altres ordenances municipals, tals com: 

Intensificació de l’activitat policial, infraccions en reserves d’estacionament per a persones amb 

discapacitat, accessibilitat, ús indegut de les targetes d’estacionament per a persones amb discapacitat, 

venda ambulant, neteja viària, brutícia domèstica, gossos deslligats, vehicles abandonats, restricció de 

l’empadronament irregular, videovigilància, prohibició de mascaretes d’un sol ús a la platja o 

consum/tràfic de drogues. 

 

Així mateix, es fa constar que durant el període de consulta pública, l’Ajuntament de Mataró no n’ha 

rebut d’altres per vies alternatives a la plataforma https://decidimmataro.cat/processes/cp-ord-civisme 

 

 

 


