
PROCÉS PARTICIPATIU

L’ELABORACIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE CIVISME I 
CONVIVÈNCIA CIUTADANA DEL 
MUNICIPI DE MIRALCAMP



 QUÈ ES FARÀ?

L’Ajuntament elaborarà un esquelet, una maqueta i un primer model amb els 

diferents títols i capítols que cal que estiguin inclosos en l’Ordenança.

Es procedirà a obrir la participació dels veïns i veïnes de Miralcamp en la 

redacció dels diferents apartats o punts relacionats amb els diferents títols i 

capítols de l’Ordenança.

 COM ES FARÀ? 

Cada setmana es publicarà a les xarxes socials, pàgina web i ebando un títol de 

l’Ordenança amb els corresponents capítols que es treballaran. 

Es proporcionaran algunes qüestions per tal que ajudin a comprendre i a cotar 

millor el camp sobre el qual es puguin fer les aportacions oportunes.



FASE 1: 
RECOLLIDA 
D’APORTACIONS
 Totes les aportacions que es vulguin fer, 

s’hauran de fer arribar mitjançant el formulari 

corresponent a cada capítol que trobareu 

enllaçat a la pàgina web de l’Ajuntament i 

xarxes socials. 

 Cada aportació serà avaluada per 

la seva adequació o idoneïtat.



FASE 2: 
REDACCIÓ 
ESBORRANY

 Un cop acabada la FASE 1: 

RECOLLIDA D’APORTACIONS, 

es durà a terme una primera 

redacció d’un esborrany de tota 

l’Ordenança. 



FASE 3: 
ÚLTIMES 
APORTACIONS

 Un cop elaborat l’esborrany serà penjat a la pàgina web 
durant una  setmana per tal que tothom pugui tenir accés 
a les diferents aportacions que s’hagin dut a terme i per a 
poder llegir com, més o menys, serà la seva redacció. 

 Durant aquest temps d’exposició pública del primer 
esborrany, es podran continuar fent aportacions al correu 
electrònic oficines@miralcamp.cat de l’Ajuntament que 
seran estudiades. 

mailto:oficines@miralcamp.cat


FASE 4: 
APROVACIÓ 
INICIAL 

 Un cop finalitzat el punt anterior, es farà una 

primera redacció oficial que serà presentada per 

fer una aprovació inicial en un Ple de 

l’Ajuntament de Miralcamp. 



CREAR L’ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA 
ÉS COSA DE TOTHOM, FEM-LA PLEGATS, PARTICIPA!


