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Interessat de l'expedient

Assumpte

SALOU AJUNTAMENT

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA NORMATIU MUNICIPAL
PER A L'EXERCICI 2019 (EXPEDIENT NÚMERO 6684/2018)

Localització de l'activitat

EL PLE DE L'AJUNTAMENT, REUNIT EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 06 DE MARÇ DE
2019 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
602.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA NORMATIU MUNICIPAL PER A L'EXERCICI
2019 (EXPEDIENT NÚMERO 6684/2018)
Identificació de l’expedient:
Expedient número 6684/2018, relatiu a l’aprovació del Pla Normatiu Municipal (PNM) per a
l’exercici 2019.
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1.

Vist que cal aprovar el PNM per a l’any 2019, pel que s’ha iniciat l’expedient de referència.

2.

En el present expedient s’han incorporat els informes de les diferents unitats
administratives que proposen i justifiquen les accions legislatives que han considerat
oportú, i que consten en l’expedient.

3.

Vist l’informe de la Intervenció General de data 11 de desembre de 2018 que pondera
l’impacte de les distintes propostes de planificació normativa en la Hisenda municipal, i
el seu ajustament al compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera; vista la ratificació de data 4 de març de 2019.

4.

Vist l’informe de Secretaria General de data 6 de novembre de 2018, i la ratificació de 26
de febrer de 2019.

Fonaments de dret
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1. D’acord amb l’establert a l’article 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, LPACAP, és necessari aprovar
anualment el Pla Normatiu Municipal que ha de contenir les iniciatives reglamentàries
que s’hagin d’aprovar per a l’any següent.
2.

Aquest PNM, un cop aprovat el mateix, es publicarà al Portal de la Transparència de
l’Ajuntament de Salou.

3.

Amb aquest instrument, segons el Preàmbul de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques –LPCAP-, s’aposta per
millorar la planificació normativa “ex ante”, per tal d’assegurar l’exercici de la potestat
reglamentària de les Administracions Públiques “d’acord amb els principis de bona
regulació, garantir de forma adequada l’audiència i participació dels ciutadans en
l’elaboració de les normes i aconseguir la predictibilitat i avaluació pública de
l’ordenament”.

4.

L'art. 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques diu: Participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració
de normes amb rang de llei i reglaments (que també es refereix als reglaments dels ens
locals). Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de
reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de
l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:
a)
b)
c)
d)

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Sense perjudici de la consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la norma
afecti els drets i interessos legítims de les persones, el centre directiu competent ha de
publicar el text al portal web corresponent, per tal de donar audiència als ciutadans
afectats i sol·licitar totes les aportacions addicionals que puguin fer altres persones o
entitats. Així mateix, també es pot demanar directament l’opinió de les organitzacions o
associacions reconegudes per llei que agrupin o representin les persones que tinguin
drets o interessos legítims que es vegin afectats per la norma i els fins de les quals
guardin relació directa amb el seu objecte.
La consulta, audiència i informació públiques que regula aquest article s’han de dur a
terme de tal manera que els destinataris potencials de la norma i els qui facin
aportacions sobre aquesta tinguin la possibilitat d’emetre la seva opinió, per a la qual
cosa s’han de posar a la seva disposició els documents necessaris, que han de ser clars i

 24
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²0K4M4M1I223G004Q1508µ»
²0K4M4M1I223G004Q1508µ»
0K4M4M1I223G004Q1508

Codi de document

0K4M4M1I223G004Q1508

SEC13I05O

Núm. d’expedient

6684/2018

07-03-19

concisos i han de reunir tota la informació necessària per poder pronunciar-se sobre la
matèria.
Es pot prescindir dels tràmits de consulta, audiència i informació públiques que preveu
aquest article en el cas de normes pressupostàries o organitzatives de l’Administració
General de l’Estat, l’Administració autonòmica, l’Administració local o de les
organitzacions que en depenen o hi estan vinculades, o quan concorrin raons greus
d’interès públic que ho justifiquin.
Quan la proposta normativa no tingui un impacte significatiu en l’activitat econòmica, no
imposi obligacions rellevants als destinataris o reguli aspectes parcials d’una matèria, es
pot ometre la consulta pública regulada a l’apartat primer. Si la normativa reguladora de
l’exercici de la iniciativa legislativa o de la potestat reglamentària per una Administració
preveu la tramitació urgent d’aquests procediments, l’eventual excepció del tràmit per
aquesta circumstància s’ha d’ajustar al que preveu aquella.
5.

L'art. 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern diu: Les Administracions Públiques, en l'àmbit de les seves
competències, publicaran: c) Els projectes de Reglaments la iniciativa dels quals els
correspongui. En els mateixos termes l'art. 10 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La informació relativa a les
decisions i actuacions amb rellevància jurídica que l’Administració ha de fer pública en
aplicació del principi de transparència ha d’incloure: a) Les normes aprovades per
l’Administració pública –de les quals hi ha d’haver disponibles les versions en el format
originari i, en el cas de les normes que hagin estat modificades, les versions
consolidades– i les dades relatives a l’avaluació de l’aplicació de les normes.

6.

I en aquest sentit, l'art. 5 de la Llei 19/2013 i el mateix de la Llei 19/2014 diuen que "La
informació subjecta a les obligacions de transparència serà publicada a les
corresponents seus electròniques o pàgines web i d'una manera clara, estructurada i
intel·ligible per als interessats i, preferiblement, en formats reutilitzables. S'establiran els
mecanismes adequats per facilitar l'accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la
reutilització de la informació publicada així com la seva identificació i localització".

7.

Ha de considerar-se, així mateix, que la Disposició final cinquena de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques –
LPACAP-, estableix que en el termini d’un any a partir de la seva entrada en vigor (fins
el 2 d’octubre de 2017), s’hauran d’adequar a la mateixa les normes locals reguladores
dels distints procediments normatius que siguin incompatibles amb allò previst a la Llei
esmentada.
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Acord
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals, Seguretat Ciutadana i
Mobilitat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 13 vots a favor (7 de CiU, 4 del PSC i 2 d’ERC)
i 7 abstencions (4 de C’s, 2 del PP i 1 de Guanyem Salou), el següent:
1. Aprovar el PNM per a l’any 2019 segons les propostes formulades pels diferents
Departaments i Unitats.
2. La consulta prèvia a la que fa referència l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es durà a terme
en cadascun dels expedients que s’endeguin d’acord amb el PNM per a l’any 2019.
3. Publicar l’anterior al Portal de la Transparència d’aquest Ajuntament.
Peu de recurs
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.

Secretari General
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Enric Ollé Bidó
07-03-2019 10:41
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