AJUNTAMENT D´AIELO DE MALFERIT (VALÈNCIA)
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ANUNCI AL PORTAL WEB DE L'AJUNTAMENT DE LA CONSULTA
PÚBLICA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM
INTERN DELS CONSELLS SECTORIALS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, 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 DE RÈGIM INTERN DELS
CONSELLS SECTORIALS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, es
recava l'opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment
afectades per la futura norma ressenyada 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.
La ciutadania, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les
seues opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de
10 dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en la web municipal,
mitjançant la seua 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.

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

En el Reglament Orgànic Municipal de Participació Ciutadana (ROMPC), aprovat
definitivament pel Ple de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit celebrat en data 23 de juliol
de 2020 i publicat al BOP núm. 153 de l’11 d’agost de 2020, s’estableix que es crearan,
almenys, els Consells Sectorials de:
 Benestar Social
 Local Agrari
 Investigació Històrica
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 Esports i Joventut
 Econòmic Local
 Cultura i Festes
 Participació Ciutadana
L’Ajuntament d’Aielo de Malferit va aprovar en les Sessions Plenàries celebrades en
data 22 d’octubre de 2020 i 21 de gener de 2021, la constitució, composició i/o
modificació d’estos Consells Sectorials de Participació Ciutadana, com a òrgans
consultius i de participació democràtica en les diverses àrees que representen:
És per això que a la vista que aquests Consells no disposen d’un document normatiu que
regule el seu funcionament, competències i funcions, composició, organització i
estructura organitzativa entre altres, es proposa dotar d'aquest marc legal per a cobrir
les necessitats generades davant d’estos òrgans que formen part de les polítiques de
foment i promoció de la participació ciutadana.
Necessitat i Oportunitat de la seua aprovació
Per tot allò exposat en l'apartat anterior resulta obvi deduir que el projecte normatiu que
es pretén impulsar és necessari i oportú.

L’objectiu d’aquest reglament la regulació de les formes, mitjans i procediments de la
informació i participació del veïnat i entitats ciutadanes en la gestió municipal de
conformitat amb allò que s’ha establert en els articles 1, 4.1 a), 18; 24, i 69 a 72 de la
Llei 8/2010, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 227 a 236 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Així docs la redacció d'aquesta norma municipal busca dotar de més contingut el
Reglament de Participació Ciutadana, de conformitat a la normativa en vigor.
Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

Es tracta d'un reglament de nova creació per a la regulació dels Consells Sectorials
Municipals de Participació Ciutadana.
A més a més, el principi de seguretat jurídica fa necessari el reglament que es proposa.

La consulta prèvia només tindrà efectes administratius interns, preparatoris de la redacció
del reglament en qüestió.
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Objectius de la norma
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Els suggeriments per a esta consulta pública, es remetran a través del Registre General de
l’Ajuntament de manera presencial o través de la seu electrònica
http://aielodemalferit.sedelectronica.es (tràmit queixes i suggeriments).

Codi Validació: 4GKKGJYRE7SZJ9632LQSPLQ4R | Verificació: https://aielodemalferit.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

Aielo de Malferit, document signat electrònicament al marge.

