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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2017013724

Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el
seu article 133 regula la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de
les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a
l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través del portal web
de l’administració competent, en la que se sol·licitarà l’opinió dels/les ciutadans/es i de
les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats per
la futura norma.
Atès que en l’actualitat l’Ajuntament de Girona està tramitant un procés de modificació
de l'Ordenança municipal de circulació, procedeix incoar expedient per a sotmetre’l a
consulta pública.
D'acord amb l'article 133 LPAC en quant a allò que regula per a les consultes
públiques prèvies a l’elaboració de les normes municipals.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
2016003981, decret de data 18 de març de 2016.
DECRETO
Primer. SOTMETRE a consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de modificació
de l'Ordenança municipal de circulació en el portal Web d’aquesta administració
donant compliment a allò que disposa l’art. 133 LPAC i per un termini de quinze dies
naturals a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació (s'adjunta memòria amb
la informació que es sotmetrà a consulta pública).
Segon. RATIFICAR la present resolució en la propera sessió plenària que celebri la
Corporació.

El regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
Joan Alcalà i Quiñones
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