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ANNEX I - CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE L’APROVACIÓ D’UNA NORMA MUNICIPAL 

 

Amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de 
normes municipals i de conformitat amb el que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb 
caràcter previ a l’elaboració o modificació del text de l’ordenança o reglament que més avall 
s’indica, es portarà a terme una consulta pública a través del Portal de Transparència 
municipal a fi de recollir l’opinió de les persones i les entitats/organitzacions més 
representatives potencialment afectades per aquesta futura norma sobre: 
 

➢ els problemes que es pretén solucionar amb l’aprovació de la norma 
➢ la necessitat i oportunitat de la seva aprovació 
➢ els objectius de la norma 
➢ les possibles solucions alternatives (reguladores i no reguladores) 

 

En compliment de l’anterior i d’acord amb les Instruccions sobre la consulta pública en el 
procediment d'elaboració i modificació d'ordenances i reglaments municipals aprovades per 
la Junta de Govern Local de data 14.11.2017, les persones, entitats i associacions que ho 
considerin oportú poden fer arribar la seva opinió sobre els aspectes detallats en el requadre 
que figura més avall, fins el dia que s’indica, a través de l’adreça de correu electrònic 
participa@manlleu.cat o bé mitjançant el formulari corresponent que figura en l’espai de 
participació ciutadana de la web municipal. 
 

Nom provisional de la norma 

 

Ordenança d’Administració electrònica i 

Transparència 

Antecedents de la norma 
 

Ordenança de Transparència i Administració 
electrònica. Expedient ORG/12/2015. 

Problemes que es pretén solucionar 
amb l’aprovació/modificació, necessitat 

i oportunitat de l’aprovació/modificació 

i objectius de la norma 
 

Regulació municipal adequada al convi 
normatiu derivat de l’aprovació del Reial 

Decret 203/2021, de 30 de març, aprova 

el Reglament d’actuació i funcionament del 
sector públic per mitjans electrònics. 

Possibles solucions alternatives, 

reguladores i no reguladores 

 

Data fi consulta pública 5 de maig del 2021  
 

Manlleu, 19 d’abril de 2021 
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