
P 

  

 

MEMÒRIA RELATIVA AL TRÀMIT  DE CONSULTA PÚBLICA PRÈ VIA  
SOBRE L’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT D’US DELS PATIS OB ERTS 

 

 

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 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 de REGLAMENT D’US 

DELS PATIS OBERTS , es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Cunit, 

amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment 

afectades per la futura norma i sobre: 

a. Problemes que es vol 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. PROBLEMES QUE ES PRETÉN SOLUCIONAR AMB LA INICIA TIVA 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
B. NECESSITAT  I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ   
 

 

 

 

 

 

 

L’obertura d’un pati obert dóna resposta a una demanda de la Taula de Prevenció i 
Convivència i que esdevingué prioritat al programa de gestió de la Regidoria d’Esports i 
Joventut.  

Tenint com a un dels objectiu principals posar al servei de la població una infraestructura com 
els patis d’escola, idònia per al joc, per a que esdevingui un espai de convivència, donant 
l’oportunitat de disposar d’un lloc de trobada per infants i joves, que potenciï un temps i un 
espai amb voluntat educativa més enllà de l’horari escolar. 

Dels patis dels tres centres escolars del municipi (Escola Pompeu Fabra, Escola SolCunit i 
Escola Cossetans) s’inicia amb la obertura progressiva, en un primer moment del pati de 
l’Escola Pompeu Fabra, per sumar posteriorment l’obertura dels altres patis escolars. 

Entenem els Patis Oberts com un espai de trobada. 

Volem donar la possibilitat que la ciutadania pugui ocupar uns espais públics per a un ús lúdic, 
i permetre, alhora, avançar una mica més en la construcció d'una ciutat més educadora i a la 
mida de les persones. Els espais estan pensats com a llocs de trobada per als infants, els 
joves i les joves i les famílies del municipi, en els dies d’obertura, els caps de setmana i les 
vacances escolars. 

Un espai on desenvolupar els valors, la ciutadania i la convivència. 

Volem fomentar l'espai de lleure i el joc, on els infants i adolescents puguin desenvolupar els 
valors de convivència i la creativitat relacionats amb el seu temps d‘oci. Esbargir-se i jugar en 
un entorn positiu. 



 

 

C.  OBJECTIUS DE LA NORMA  

 

 

 

D.  POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES I  NO REGULATÒRIES  

Creus que els menors de 10 anys haurien d’anar acompanyats pels seu pare/mare per 
fomentar la corresponsabilitat? 

Haurien de quedar regulades les activitats que s’organitzen dintre dels patis oberts? 

Que faries si algú fa un ús incívic de l’espai? 

Crear unes bases de funcionament per què l’espai esdevingui realment un espai de 
convivència i civisme, evitant els usos incorrectes i establint les prioritats d’ús en cas de 
necessitat. 

 

L'ús compartit d'aquests espais fomenta la cohesió social i la convivència, així com el respecte 
a les persones i als espais públics 

 


