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1. Presentació  
 

La Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) 

estableix que s’ha d’incorporar la participació de la ciutadania, en forma de consulta pública 

prèvia, en l’elaboració o modificació d’ordenances o reglaments municipals. D’acord a l’article 

133 “Participació dels ciutadans en el procediment de normes amb rang de Llei i reglaments”, la 

consulta s’ha de centrar en:  

a) Els problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa. 

b) La necessitat i oportunitat de l’aprovació. 

c) Els objectius de la norma. 

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

 

Amb el present document es vol rendir comptes del procés de consulta pública prèvia a 

l’aprovació de l’Ordenança de Civisme i Convivència que va recollir l’opinió de les persones 

físiques i les entitats o organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura 

ordenança. La consulta es va habilitar mitjançant la plataforma de participació ciutadana 

https://participa.santfost.cat/ durant el període comprès entre l’1 i el 31 de desembre de 2020.   

 

 

 

  

https://participa.santfost.cat/
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2. Descripció del procés de consulta  
 

2.1. Ubicació de la informació a l’espai web  

 

La consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordenança de Civisme i Convivència es va publicar 

a la plataforma de participació ciutadana municipal on s’ubicarien els diferents processos 

participatius, espais de participació i participació en normativa que es puguin iniciar des de 

l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles. A la plataforma s’ha habilitat l’espai “Processos 

normatius” com a repositori de les diferents consultes públiques prèvies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per donar visibilitat al procés de consulta pública prèvia, s’ha publicat la notícia de la consulta a 

la portada web de l’Ajuntament mitjançant un banner que adreça directament a la plataforma. 

El banner també s’ha publicat a les xarxes socials Facebook i Twitter de l’Ajuntament.  
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2.2. Consulta Pública a la web 

 

La consulta a la plataforma tecnològica de participació ciutadana es va fer a partir de preguntes 

prèvies que permetien reflexionar i fer aportacions: 

 

- Com valoreu el grau de civisme a Sant Fost? 

- Com valoreu el nivell de convivència a Sant Fost? 

- Què es podria fer des de l’Ajuntament per millorar el civisme? 

- Què es podria fer per millorar la convivència? 

- Estaríeu d'acord que es puguin substituir, voluntàriament, sancions econòmiques de 

determinades infraccions per mesures alternatives de mediació reparadora? 

- Hi ha altres aspectes que hauria de recollir la nova ordenança? 

 

Per poder fer aportacions a la plataforma, és necessari estar registrat. Les propostes tenen la 

següent informació:  1. Títol;  2. Descripció; 3. Nom de la persona proposant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les propostes són visibles a la plataforma i es permet fer adhesions a les mateixes.  
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2.3. Abast de la consulta 

 

El període de consulta pública sobre l’Ordenança de Civisme i Convivència va ser de l’1 al 31 de 

desembre de 2020, coincidint amb la consulta prèvia a l’elaboració de l’ordenança sobre l’Ús de 

la Pirotècnia i amb la consulta prèvia a l’elaboració de l’ordenança de protecció, benestar i 

convivència amb els animals de companyia i la fauna local. 

 

 

L’abast de la consulta ha estat el següent: 

- 5 propostes 

- 3 participants a títol individual  (homes) 

 

 

3. Aportacions recollides a la plataforma web i devolució 

 

Aquesta fase de l’aprovació de la normativa municipal té per objectiu recollir les reflexions i 

aportacions de la ciutadania i organitzacions en relació als principals elements que ha de recollir 

la futura ordenança de Civisme i Convivència previ a la redacció de l’avantprojecte de 

l’ordenança. Per això no es fa una resposta desenvolupada a cadascuna de les aportacions sinó 

una valoració  general a cadascuna d’elles.  

 

A continuació es presenten les aportacions, les adhesions i un breu comentari.  

 

 

Aportació 1: Aparcament  

Descripció Hi ha veïns i veïnes que aparquen els seus cotxes al carrer amb una distància 

entre ells exagerada. Fins a tres metres de distància fan que per ben poc 

perdem llocs d'aparcament. Proposo regular la correcta forma d'aparcar per 

tal de que tots tinguem un lloc on deixar el cotxe. 

Vots 3 

Valoració Es tindrà en consideració la proposta per tal que l’estacionament de vehicles 

de forma regulada i respectant totes les normes de circulació i de vialitat 

quedi regulat dins l’ordenança. Tot i així, durant la legislatura està previst 

posar en marxa una ordenança de Mobilitat que regularà de forma més 

acurada l’estacionament i la normativa de vialitat. 

 

 

 

Aportació 2: Stop Carreras en la Av. Aragó  

Descripció "Los vecinos de Sant Fost de Campsentelles estamos cansados de que 

verdaderos bólidos crucen nuestras calles impunemente, sin respetar el 

actual límite de velocidad (30km/h) y el limite de decibelios por 
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contaminación acústica, debido a coches y motos que no respetan el 

sentido común y la actual normativa. 

Nuestra propuesta ya ha recogido a través de la plataforma change.org:  

https://www.change.org/p/ayuntamiento-sant-fost-de-campsentelles-

stop-carreras-en-la-av-arag%C3%B2-sant-fost-de-campsentelles 

73 adhesiones en pocos días, para promover la seguridad ciudadana en el 

municipio, y sobre todo en la zona de Avenida Aragò (y calles contiguas: ej. 

Av. Mauri, C/ A. Gaudí, C/ Montseny etc.) haciendo respetar el actual 

límite de velocidad, y poniendo remedio a las carreras nocturnas ilegales 

que allí se mantienen. 

 

Los vecinos hacemos las siguientes propuestas: 

- Presencia policial 

- Resaltos u otros limitadores de velocidad (ej: en la parte alta de Av. 

Aragò) 

- Radares fijos 

- Radares móviles 

- Cámaras de videovigilància 

- Barreras con control de accesos 

- Varios 

 

Velemos por la seguridad ciudadana, la de nuestros hijos/as, nuestros 

familiares y nuestras mascotas. 

 

La verdad es que basta poco para hacer del pueblo un lugar seguro, donde 

nuestros niños puedan jugar en la calle sin miedo a ser atropellados, 

nuestro ancianos pasear tranquilamente, y nuestra mascotas (gatos y 

perros) no mueran debajo de las neumaticos de ciudadanos incivicos. 

 

Hagamos de Sant Fost un pueblo donde todavia los niños juegan en la calle  

 

Vots 2 

Valoració A Sant Fost existeix una ordenança específica que regula la contaminació 

acústica. Tanmateix, la regulació d’aquest aspecte s’incorporarà dins 

l’ordenança per tal de complementar el redactat de l’esmentada ordenança 

de soroll.  

Respecte als límits de velocitat, estan establerts i regulats per la 

senyalització de trànsit i la seva respectiva normativa. Per tant, no es podrà 

incorporar en l’ordenança donat que es considera més una proposta dirigida 

a l’àrea de Seguretat Ciutadana i no com una proposta per regular el civisme 

i la convivència. La proposta es redirigirà a la regidoria de Seguretat 

Ciutadana perquè la prengui en consideració. 
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Aportació 3: Grafitos, pintadas y otras expresiones gráficas 

Descripció Prohibir realizar todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, 

inscripción o grafismo, con cualquier materia (tinta, pintura, materia 

orgánica, o similares) o bien rayando la superficie, sobre cualquier 

elemento del espacio público, así como en el interior o el exterior 

de equipamientos, infraestructuras o elementos de un servicio público e 

instalaciones en general, incluidos transporte público, equipamientos, 

mobiliario urbano, árboles, jardines y vías públicas en general.  

Habilitar zonas para la realización de murales artísticos que se realicen con 

autorización del propietario o con autorización municipal.  

Vots 2 

Valoració S’incorporarà en el redactat de l’ordenança per tal de prevenir el vandalisme 

en els espais públics o privats. Tanmateix, es fa tramesa de la proposta 

d’habilitar espais per fer murals artístics a les regidories de Cultura i de 

Joventut perquè la tinguin present. 

 

 

 

Aportació 4: Destino de las multas impuestas 

Descripció Que el importe de los ingresos del Ayuntamiento en virtud de las 

sanciones impuestas se destinen a mejorar, en sus diversas formas y a 

través de varios programas, el espacio urbano como lugar de encuentro y 

convivencia.  

Vots 1 

Valoració Aquesta proposta és un suggeriment en relació a la despesa d’un ingrés de 

l’Ajuntament i no es regula per l’ordenança de civisme i convivència. Es fa 

tramesa de la proposta a la regidoria d’Hisenda perquè que ho valori al 

realitzar el pròxim pressupost municipal. 

 

 

 

Aportació 5: Empoderamiento ciudadano 

Descripció Potenciar la colaboración del Ayuntamiento con las asociaciones de 

vecinos y vecinas y las demás asociaciones y entidades ciudadanas que, 

por su objeto o finalidad, puedan contribuir al fomento de la convivencia y 

el civismo.  

Vots 1 

Valoració S’estudiaran mecanismes per fomentar la participació de la ciutadania i de 

les entitats municipals en matèria de civisme i convivència. 

 

 


