AJUNTAMENT D´AIELO DE MALFERIT (VALÈNCIA)
C.I.F. P-4604200 H PLAÇA PALAU, 4 COD. POSTAL 46812 TEL. 96 236 30 10 FAX 96 236 31 41

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 REGULADOR PER AL NOMENAMENT DE CRONISTA
OFICIAL D’ AIELO DE MALFERIT, es promou un procés destinat a recavar l'opinió de les
persones, organitzacions i entitats en relació a l’ esmentat reglament.

Exposició de motius.
Es considera que la figura de Cronista Oficial d'Aielo de Malferit, com a element bàsic en
el procés d’ investigació, recuperació, sistematització i divulgació de la memòria
col·lectiva vinculada als esdeveniments actuals i preterits i del patrimoni històric i
documental, així com la utilitat de la seva tasca historiogràfica, és mereixedora de ser
revitalitzada, posada en valor i dotada de la necessària continuïtat, visibilitat i
reconeixement per a desenvolupar la seva missió amb ple sentit.
Amb aquesta finalitat s'orienta el present Reglament, a través del qual es regula el
contingut material de les activitats inherents a la condició de Cronista, així com el
procediment i condicions per al seu nomenament.
Aquesta regulació s'assenta en els principis fonamentals del caràcter honorífic, gratuït i
vitalici del títol, preveu la redacció d'una «Crònica Anual del Municipi d' Aielo de
Malferit» com a text en el qual es concreta el fruit de la tasca del Cronista, creant-se
amb el temps un corpus historiogràfic de gran interès, recull la tasca consultiva del
Cronista i els seus drets i el compromís de l' Ajuntament de proporcionar-li els mitjans
necessaris per al desenvolupament de la seva activitat.
Pel que fa a el procediment, es preveu la tramitació d'un expedient, regulant-se les fases
d'iniciació i instrucció, per a les que s'atorga la competència a l'Alcaldia-Presidència, i
resolució, que correspon a l'Ajuntament Ple.
La consulta prèvia només tindrà efectes administratius interns, preparatoris de la redacció del
reglament en qüestió.
La ciutadania, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues
opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de 10 dies a comptar des de l'endemà
al de publicació del present anunci en la web municipal.
Els suggeriments per a esta consulta pública, es remetran a través del Registre General de
l’Ajuntament
de
manera
presencial,
a
través
de
la
seu
electrònica
http://aielodemalferit.sedelectronica.es (tràmit queixes i suggeriments),
o mitjançant
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.
A Aielo de Malferit, document signat electrònicament al marge.
Juan Rafael Espí Mompó
L’Alcalde
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ANUNCI AL PORTAL WEB DE L'AJUNTAMENT DE LA CONSULTA PÚBLICA RELATIVA A
L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR PER AL NOMENAMENT DE CRONISTA OFICIAL
D’AIELO DE MALFERIT

