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Referència

EGE 11/18

Assumpte

Aprovació del Pla Normatiu Municipal per a l’any 2018 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques,
incorpora un títol VI referit a l’exercici de la potestat normativa de les administracions públiques.
L’article 132 de l’esmentada Llei recull l’obligació, anual, que tenen les administracions públiques de
fer públic un pla normatiu, que contingui les iniciatives reglamentaries que s’hagin d’aprovar durant
l’any.
El mateix article estableix que, una vegada aprovat, l’esmentat pla anual normatiu s’haurà de publicar
al portal de la transparència de l’Administració pública corresponent.
Per tal de donar compliment a l’esmentat article, es va requerir a totes les àrees i departaments
municipals que comuniquessin les iniciatives reglamentaries que tinguessin pensat aprovar o
modificar durant l’any 2018, de conformitat amb les quals els Serveis Jurídics han elaborat la proposta
de Pla anual normatiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Segons l’art. 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’aprovació
d’aquest pla correspon a l’alcaldessa d’aquest Ajuntament.
Per tot l’esmentat, RESOLC
Primer.- Aprovar el Pla Normatiu Municipal corresponent a l’any 2018, que s’incorpora, adjunt, i
forma part integrant d’aquesta resolució.
Segon.- Publicar l’esmentat Pla al portal de transparència municipal.
Tercer.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució.
Quart.- Traslladar aquesta resolució a la Direcció de Planificació Estratègica, Participació Ciutadana,
Observatori de la Governança, Qualitat Democràtica i Transparència, PAM i Regidories de Districte.
Santa Coloma de Gramenet, 6 de febrer de 2018

L'Alcaldessa

En dono fe,
El secretari general
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