PROCÉS PARTICIPATIU:
REDACCIÓ D’UNA ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA
CIUTADANA DE BEGUES

QUÈ ÉS I PER QUÈ SERVEIX UNA ORDENANÇA DE CIVISME?
Podem entendre per “civisme” aquell comportament o ètica mínima que qualsevol
persona ha de complir per a conviure en societat, d’una manera que permeti l’exercici
dels drets individuals de cadascú, però dins d’un marc global de respecte vers els
drets individuals dels altres, així com vers els drets col·lectius.
Això fa necessari l’establiment d’uns principis o regles bàsiques que puguin
determinar clarament el límit entre aquests drets individuals i col·lectius.
Però no només això, sinó que és necessari que tothom assumeixi aquests deures de
convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts als altres,
així com al manteniment i ús de l'espai públic en condicions adequades, per tal de
garantir uns nivells satisfactoris de benestar i qualitat de vida per a tothom.
Aquest és, precisament, l'objectiu principal d'aquesta Ordenança: preservar l'espai
públic com a lloc de convivència i civisme, on totes les persones hi puguin
desenvolupar en llibertat els seus drets i les seves activitats, amb ple respecte a la
dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d'expressions i diverses formes de vida
existents a Begues.
Així doncs, aquesta Ordenança pretén contribuir a enriquir i a millorar la vida en
comunitat a la nostra vila, aprofundint el seu caràcter de societat democràtica, plural,
oberta i tolerant, i alhora poder fer front a aquelles situacions i circumstàncies que
poden afectar o alterar la convivència.
És per això que l’Ordenança de Civisme preveu un seguit de sancions per aquelles
accions que comportin una actuació contra la convivència ciutadana, i sense perjudici
de les responsabilitats penals o d’una altra mena que puguin ser exigibles en cada
cas.
Això no implica que sempre s’hagi de recórrer a l'exercici, per part de l'autoritat
municipal, de la potestat sancionadora, que en ocasions també és necessària, sinó
que cal també que l'Ajuntament de Begues dugui a terme les corresponents activitats
de foment i de prestació social necessàries, per a promoure els valors de convivència
i el civisme al nostre poble i per atendre convenientment aquelles persones que ho
puguin necessitar.

Cal esmentar també que hi ha matèries que tenen relació amb el civisme i la
convivència que es troben regulades per altres Ordenances municipals específiques,
com ara els sorolls i les vibracions, la protecció dels animals i la seva tinença, la
gestió de residus, les zones verdes o la publicitat, entre d’altres. Aquesta Ordenança
complementa les esmentades i, fins i tot, fa petites referències a les matèries
afectades o regulacions parcials d’alguns aspectes, però realment, en aquests casos,
cal una remissió a l’Ordenança municipal específica aplicable.
EN QUÈ CONSISTEIX EL PROCÉS PARTICIPATIU?
L’esborrany d’aquesta Ordenança ha estat redactat per una Comissió d’Estudi de
l’Ajuntament de Begues formada per regidors i tècnics de diferents àmbits com la
Seguretat Ciutadana, l’Urbanisme o el Medi Ambient, entre d’altres, per tal que sigui
el més àmplia possible.
Però la convivència és un fet que ens afecta a tots com a ciutadans i ciutadanes del
poble, i tots tenim dret a participar de com volem que sigui aquesta convivència.
És per aquest motiu que, des de l’Ajuntament de Begues, es considera necessari que
tothom pugui opinar sobre aquesta Ordenança, per poder construir, entre tots, el
model de municipi que volem: més amable, acollidor i sostenible, per viure-hi i
conviure-hi.
Per això, es posa a l’abast de la ciutadania l’esborrany d’Ordenança de Civisme, sobre
el que es podrà fer qualsevol proposta, suggeriment o comentari al respecte,
amb l’objectiu de millorar el seu contingut i tot allò que en ella es preveu.
Entre d’altres, es podrà opinar en relació als aspectes següents:
a)
b)
c)
d)

Els problemes que es pretenen soluconiar amb la iniciativa.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.
Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

COM ES POT PARTICIPAR?
La participació s’haurà de fer mitjançant instància genèrica al Registre General de
l’Ajuntament (Av. Torres Vilaró, 4, 08859 – Begues).
També es poden presentar electrònicament, a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament.

En qualsevol cas, la instància ha d’indicar de forma clara “Procés participatiu de
l’Ordenança de Civisme” i podeu afegir en el mateix document les vostres
propostes o bé en un document adjunt.

TERMINIS
El termini de participació és d’un mes (des del 21 de maig i fins el 21 de juny de
2018, ambdós inclosos).
Un cop finalitzat aquest termini, la Comissió d’Estudi es reunirà per avaluar les
vostres propostes i redactar l’Ordenança provisional que s’aprovarà en la propera
sessió de Ple que es celebri (inicialment prevista per la setmana del 23 al 27 de juliol).
Cada persona que hagi col·laborat en el procés participatiu, a través del procediment
esmentat anteriorment, rebrà una resposta individualitzada en relació amb les seves
propostes, indicant en tot cas i de manera argumentada si s’han estimat o no i els
motius d’aquesta decisió.
Un cop passat el Ple, i en cas que l’Ordenança s’aprovi provisionalment, s’obrirà un
període d’exposició pública on podreu consultar de nou el document i fer les
al·legacions que considereu oportunes.
Després d’aquest període d’exposició pública, la Comissió d’Estudi redactarà el text
final de l’Ordenança, que haurà d’aprovar-se definitivament en una nova sessió de
Ple (inicialment prevista per l’última setmana de setembre).
En qualsevol cas, i fins a l’aprovació definitiva d’aquesta Ordenança, en aquest mateix
espai de participació del web municipal podreu trobar tota la informació de les accions
que es vagin desenvolupant.

PER A MÉS INFORMACIÓ
Poseu-vos en contacte amb nosaltres a:
•
•
•
•

Personalment: Av. Torres Vilaró, 4, 08859 – Begues
Telèfon: 93 639 05 38
Mail: begues@begues.cat
A
través
del
formulari
de
contacte
de
http://begues.cat/altres-continguts/contactar/

la

web

municipal:

