ANUNCI AL PORTAL WEB DE L'AJUNTAMENT DE LA CONSULTA PÚBLICA

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la
participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a
l'elaboració del projecte de modificació de l'Ordenança Municipal sobre POLICIA I BON
GOVERN, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives
potencialment afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves
opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de QUINZE
DIES HÀBILS [no inferior a deu dies ni superior a quinze] a comptar des de l'endemà al de
publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol
dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.

Problemes que es pretenen solucionar Evitar els problemes de convivència. Garantir
amb la iniciativa
drets, llibertats, i respecte mutu. Regular la
convivència ciutadana i de medi ambient.
Regular la tinença i la circulació d’animals a la
via pública.
Necessitat i Oportunitat de la seva L'aparició de noves conductes i nous
modificació
comportaments que poden resultar molestos fa
necessari regular-los per garantir una bona
convivència entre tots.
Objectius de la norma
Fomentar una bona convivència entre la
població així com evitar conductes que poden
generar problemes entre el veïnatge.
Possibles
solucions
alternatives Resulta precís modificar l’ Ordenança Municipal
regulatòries i no regulatòries
de Policia i Bon Govern existent per regular tots
els aspectes que no estaven regulats en l’
anterior ordenança, revisar-la, modificar-ne
algun aspecte i actualitzar-ne el seu contingut.
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