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DECRET
Cunit, a data de la signatura electrònica
ANTECEDENTS
Primer.- Vista la Provisió de l’Alcaldia de data 19 de febrer de 2020 on disposa iniciar
l’expedient per iniciar l’expedient per a la derogació de la ordenança municipal 1.03
de Policia i Bon Govern, i a l’aprovació d’una nova ordenança de Civisme i
Convivència de l’Ajuntament de Cunit.
Segon.- Vist l’informe de la TAG de Secretaria núm. 2020-0037 que literalment
transcrit:

En seu del treball de revisió de les ordenances municipals, s’ha constatat la necessitat
de derogar la Ordenança 1.3 de Policia i Bon Govern.
Aquesta Ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
realitzada el dia 6 de febrer de 1992, publicant-se l’edicte inicial al BOP núm. 44 de 22
de febrer de 1992.
Aquesta disposició municipal ha estat objecte de successives modificacions directes, al
llarg dels anys essent la última actualització en data 17 de desembre de 2009.

DECRET

Tant mateix ha estat objecte de modificacions que han anat buidant-la de contingut al
haver-se regulat mitjançant d’altres ordenances específiques, aspectes que inicialment
van ser contemplats en la Ordenança de Policia i Bon Govern.
La obsolescència d’aquesta ordenança, ve acompanyada a la necessitat d’adaptar la
normativa municipal a la nova realitat del municipi, a la necessitat de regular l’espai
públic i la seva protecció amb respecte als nous valors allunyats d’una finalitat
reglamentista i amb una clara voluntat d’aconseguir un entorn urbà de qualitat on la
llibertat del ciutadà es pugui exercir en un marc de compatibilitat amb el respecte dels
demès.
Per la qual cosa informo favorablement, encetar procediment per redactar i aprovar una
Ordenança de Civisme i Convivència i derogar la Ordenança Municipal 1.3 de Policia i
Bon Govern.
.../...

Tercer.- Vista la Memòria relativa al tràmit de consulta pública prèvia sobre l’elaboració
ordenança de Civisme i Convivència de l’Ajuntament de Cunit de data 19 de febrer
de 2020.
Quart.- Vist que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques que regula la participació dels ciutadans en el
procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que,
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El departament de Secretaria de l’ajuntament de Cunit, en seu de la instrucció dels
procediments sancionadors relatius al compliment de les Ordenances Municipals, ha
detectat l’existència de contradiccions entre les diferents regulacions normatives, que
fan necessari procedir a una revisió del contingut de les ordenances Municipals, en
alguns casos per necessitat d’adaptació a la normativa vigent, i en d’altres per evitar
duplicitats o solapaments entre les disposicions de caràcter general.
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.../...

amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a
través del portal web de l’administració competent, en la que se sol·licitarà l’opinió dels
ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin
veure afectats per la futura norma.
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
Segon.- Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
En virtut dels anteriors antecedents i fonaments jurídics
RESOLC

Presidenta:
- L’alcaldessa, Sra. M. Dolors Carreras Casany, o regidor/a en qui delegui,
Vocals
-

Sr. Javier Moreno López, sotscap de la Policia local,
Sr. José Manuel Narváez Pardos, agent de la Policia local,
Sra. Ada Carné Rosell, Tècnica de Participació Ciutadana,
Sra. Fatima Ghailan Ghailan, Mediadora cultural,
Sr. Josep Miró Illa, Tècnic de Medi Ambient,
Sr. Vicente Luna Mailló, Aux Tècnic de Protecció Civil,
Sr. Santiago Sainz Molina, Tècnic de Serveis a les Persones
Sra. Ana Isabel Lafuente Garcia, TAG de Secretaria.

Secretari/ària de la Comissió:
Sra. Ma Carmen Gutiérrez Álvarez o persona en qui delegui.

Quart.- NOTIFICAR el present acord als regidors i personal tècnic de la corporació
designat com a membre de la Comissió d’Estudi.
Cunit, a data de la signatura electrònica
L’Alcaldessa
M. Dolors Carreras Casany

En dono fe.
El Secretari
Alexandre Pallarès Cervilla
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Tercer.- CONSTITUIR la Comissió d’Estudi l’elaboració de l’ordenança de Civisme i
Convivència de l’Ajuntament de Cunit, amb la composició següent:
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Segon.- SOTMETRE a consulta pública prèvia l'elaboració de la norma en el portal
Web d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa l'art. 133.1 LPAC,
per un termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent de la seva publicació
(s'adjunta com a Annex 1 memòria amb la informació que es sotmetrà a consulta
pública).
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Primer.- INICIAR el procediment per a l’elaboració de l’ordenança de Civisme i
Convivència de l’Ajuntament de Cunit.

