
Bona nit, 
 
 
En relació a l’esborrany d’ordenança de civisme, després d’haver-la estudiat, sol·licitem 
que la seva aprovació no s’inclogui en l’ordre del dia del proper ple.  
 
No entrarem a fer al·legacions concretes o modificacions d’articles perquè estem en 
contra de la totalitat del text. Entenem que una ordenança d’aquest tipus no es pot 
aprovar enviant un esborrany de text que en cap cas està pensat per un poble com 
Llorenç i donant-nos sis dies per presentar-hi al·legacions o modificacions per correu 
electrònic, sense ni tan sols haver-nos reunit per parlar-ne.  
 
Abans d’aprovar una ordenança que pretén regular el civisme i la convivència s’hauria 
de fer un estudi de quina és la problemàtica que es pretén abordar. No disposem d’un 
anàlisi real de la situació del nostre poble, i aquesta ordenança actua sobre les 
conseqüències dels problemes en lloc d’actuar sobre allò que els provoca. 
 
Només un acord col·lectiu atorgarà la legitimitat que permeti abordar els possibles 
problemes que es plantegin. Qui ha de decidir com hem de funcionar en termes de 
convivència no és únicament l’ajuntament, sinó tota la ciutadania.  
 
Aquesta ordenança inclou la sobre regulació de conceptes ja àmpliament contemplats 
per la legislació vigent i en altres casos de problemàtiques no presents al municipi. 
L’esperit general de l’ordenança criminalitza la pobresa i l’ús de l’espai públic, amb 
sancions tan absurdes com jugar a pilota, anar amb monopatí o practicar la mendicitat. 
A més a més, entre d’altres mancances, no preveu en cap moment la figura de la 
mediació, que podria exercir, per exemple, el Jutge de Pau (o algun altre òrgan preparat 
per a fer-ho). 
 
Per aquest motiu sol·licitem que no s’inclogui l’aprovació de l’ordenança en el proper 
ple, i es convoqui una reunió amb tots els grups polítics per parlar-ne. Així mateix, enviem 
unes preguntes per entendre el motiu d’aquesta: 
 

1) Qui ha redactat l’ordenança? Quina formació té al respecte? 
2) Pren l’exemple d’algun altre poble? Quins? 
3) Motius per aprovar ara una ordenança d’aquest tipus? 
4) Quins són els problemes reals detectats que han portat a redactar una ordenança 

d’aquest tipus? 
5) No tenim policia local. Qui posarà les multes?  
6) Es farà algun sistema de participació ciutadana o es consensuarà el text amb 

representants de la ciutadania? 
 
 

Decideix Llorenç 
 
 


