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Atès que l'Ajuntament de Girona té interès en tramitar un Reglament regulador de la
cessió de material i béns mobles municipals.
De conformitat amb l'art. 133.1 de la Llei 39/22015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la
participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter
previ a l'elaboració del projecte de Reglament Municipal sobre la cessió de material
municipal, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les
seves opinions sobri els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini
de 15 dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anuncio a la web
municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (LPAC).
D'acord amb el Decret d'Alcaldia de Delegació de competències núm. 2018005174, de
13 de març de 2018, pel qual es delega a la Regidoria d'Hisenda i Règim Interior totes
les activitats relacionades amb l'Àrea, de competència de l'Alcaldia, i de conformitat
amb l'art. 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local.
Atès l'art. 109 LPAC, que permet rectificar d'ofici els errors materials existents en els
seus actes administratius.
Per tot això, s'acorda:
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.
2018011249, decret de data 12 de juny de 2018.
DECRETO
Primer.- Rectificar d'ofici el Decret 2018014174, de 18 d'abril de 2018, que contenia un
error en el títol de l'ordenança a la seva part dispositiva, de tal manera que el redactat
ha de ser el que a continuació s'estableix als següents punts.
Segon.- SOTMETRE a consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de
modificació de Reglament regulador de la cessió de material i béns mobles municipals
en el portal Web d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa l'art.
133 LPAC i per un termini de quinze dies a comptar a partir de l'endemà de la seva
publicació (s'adjunta com a Annex 1 memòria amb la informació que es sotmetrà a
consulta pública).
Tercer.- RATIFICAR la present resolució en la propera sessió plenària que celebri la
Corporació.
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La regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
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M. Àngels Planas i Crous

Traspassat a la revisió tècnica en data 13 de juny de 2018
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa
sobre la gestió de Decrets de l'Alcaldia digitals, aprovada per la Junta de Govern Local de 13 de
desembre de 2013.
2/2

SIGNAT

