Ajuntament de Vallbona de les Monges

ANUNCI AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
Aprovat l'expedient d'aprovació del Pla Anual Normatiu 2021 d'aquest Ajuntament, per Acord
del Ple de data 30.10.2020, es publica al Portal de la Transparència d'aquest Ajuntament
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2523850006 amb la finalitat de que aquest es trobi a la
disposició dels interessats.

PLA ANUAL NORMATIU DE VALLBONA DE LES MONGES 2021
1. Introducció
1. 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 busca tres objectius:
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.
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.
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.
2. 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, un cop aprovat, es publicarà
obligatòriament al Portal de la Transparència de l'Administració corresponent.
3. 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.
4. 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.
2. Normativa municipal
En aplicació del principi de transparència cal facilitar un accés senzill, universal i actualitzat a la
normativa en vigor i als documents propis de la seva elaboració.
La presentació ordenada de la normativa municipal es troba actualment accessible a través de
la pàgina web de l’Ajuntament i al portal de transparència municipal.
Concretament a la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament següent:
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www.vallbonadelesmonges.cat
i al portal del transparència:
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2523850006
3. Iniciatives previstes per a l’any 2021
En aquest apartat es presenten les iniciatives reglamentàries previstes per a l’any 2021,
estructurades per les Àrees que conformen l’Ajuntament de conformitat amb l’estructura
orgànica actual.
Pla Anual Normatiu per a l’any 2021
Àrea de finances

No subjecció

Àrea de serveis
Àrea d’inversions

Ordenances fiscals i no fiscals regulades pel Text refós de la Llei d’Hisendes
Locals.
- Objectiu:
Modificacions ordinàries anuals, previ elaboració de l’estudi corresponent.
- Recursos/costos:
Els propis de l’Ajuntament.
Tot i que s’han de subjectar als mateixos principis de bona regulació, publicitat i
transparència, no s’inclouen en aquest apartat aquelles iniciatives normatives
que es produeixen emparades en la seva regulació específica que de forma
regular i ordinària s’aproven al llarg de tots els anys en els àmbits següents:
- Bases d’Execució del pressupost.
- Bases de selecció de personal.
- Plecs de clàusules generals, particulars i tècniques que regeixen la
contractació administrativa i dels procediments de patrimoni immobiliari.
- Ordenances dels plans urbanístics.
Reglament de l’alberg municipal
- Recursos/costos:
Els propis de l’Ajuntament.
Protocol dels projectes participatius
- Recursos/costos:
Els propis de l’Ajuntament.

El que es fa públic per a general coneixement.
Vallbona de les Monges, 2 de novembre de 2020
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