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Secretari/a accidental
04/07/2017
Sergi de Diego i Mas

Amb aquesta finalitat l’article 132 de la LPACAP recull l’obligació que tenen les administracions,
d’aprovar un Pla normatiu que contingui les iniciatives reglamentàries que han de ser aprovades
en l'any següent.
Aquest Pla, una vegada aprovat, es publicarà obligatòriament al Portal de Transparència de
l'Administració corresponent.
Així mateix, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació públic i
bon govern també recull l’obligació de fer pública la informació relativa a les decisions i les
actuacions amb una rellevància jurídica especial, els procediments administratius relacionats
amb l’exercici de les seves competències i en l’article 10 preveu les obligacions de publicitat
activa i transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica
En tractar-se d’un pla normatiu que conté les ordenances i reglaments que el Ple de l’Ajuntament
haurà d’aprovar en exercici de les competències que li atribueixen l’article 22.2.d i el procediment
d’aprovació de les ordenances de l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, en concordança amb els articles 52.2.d i 178 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la
competència per aprovar el Pla normatiu correspon al Ple municipal, no requerint-se per a la
seva aprovació cap quòrum especial.
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c. Enfortir l'avaluació ex post, ja que juntament amb el deure de revisar de manera
contínua l'adaptació de la normativa als principis de bona regulació, s'imposa l'obligació
d'avaluar periòdicament l'aplicació de les normes en vigor, amb l'objecte de comprovar si
han complert els objectius perseguits i si el cost i càrregues derivats d'elles estava
justificat i adequadament valorat.

6c81502605074c9aab645fee01e63922001

b. Incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes,
entre les quals destaca, la necessitat de demanar, amb caràcter previ a l'elaboració de la
norma, l'opinió de ciutadans i empreses sobre els problemes que es pretenen solucionar
amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma
i les possibles solucions alternatives.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

a. Millorar la planificació normativa ex ante –previ a la seva elaboració- en nom d'una
major seguretat jurídica i la predictibilitat de l'ordenament jurídic.

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=025

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (en endavant LPACAP) incorpora com a novetats un nou títol VI relatiu a l'exercici de
la potestat normativa que, d’acord amb el preàmbul de la pròpia llei, persegueix tres objectius:

Codi Segur de Validació

“APROVACIÓ DEL PLA NORMATIU DE L'AJUNTAMENT DE DOSRIUS PER ALS ANYS 2017
I 2018

Classificador:Certificat -

Que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària realitzada el dia 29 de juny de 2017, va aprovar per
unanimitat dels assistents al plenari, el dictamen que a continuació es transcriu:

Url de validació

C E R T I F I C O:

Metadades

Sergi de Diego i Mas, secretari accidental de l’Ajuntament de Dosrius, comarca del
Maresme
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Àrea de Participació i transparència
 Ordenança de transparència i administració electrònica
 Reglament de participació ciutadana
 Reglament del registre d’entitats
Àrea d’Urbanisme
 Mapa de soroll i de capacitat acústica
Àrea d’Hisenda
 Ordenances fiscals
 Bases d’execució del pressupost

04/07/2017
Sergi de Diego i Mas
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Tercer.- Comunicar aquests acords a les persones responsables de les diferents àrees
municipals.
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió expressada, certificant-se amb
les salvetats de l’article 206 del ROFRJ de les Entitats Locals i a reserva del que resulti de
l’aprovació de l’acta corresponent.
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Segon.- Disposar la publicació del Pla Normatiu en el Portal de Transparència de l’Ajuntament
de Dosrius tal com preveu l’article 132 de la LPACAP i els articles 8 i següents de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Àrea de Serveis socials

Protocol d’atenció davant les urgències socials

Protocol davant la violència masclista

Protocol d’actuació per garantir els subministraments bàsics a aquelles persones i
famílies que es trobin en una situació de pobresa energètica

Reglament de Serveis d’Atenció Domiciliària

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=025

Àrea de Serveis generals

Protocol per l’actuació i prevenció davant les possibles situacions i queixes en
matèria d’assetjament: psicològic, moral, sexual, per raó de sexe o orientació
sexual

Ordenança municipal de recollida de residus

Reglament d’utilització d’espais i material municipal

Codi Segur de Validació

Àrea d’Alcaldia
 Ordenança de convivència veïnal, de civisme i de la via pública.

Classificador:Certificat -

Primer.- Aprovar el Pla normatiu per a l’any 2017 i 2018 que es detalla a continuació:

Url de validació

De conformitat amb tot l’exposat, es proposa l’adopció del següent ACORD:

Metadades

Els diferents departaments de l’Ajuntament de Dosrius han informat les disposicions normatives
que tenen previst tramitar durant el que queda d’exercici de 2017 (pel qual no constava encara
aprovat el pla normatiu) i l’exercici de 2018.

Marc Bosch de Doria
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https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=025

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació
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Marc Bosch de Doria

Url de validació

Vist i Plau
L’alcalde,

Metadades

I perquè així consti expedeixo aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcalde, a Dosrius.

