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ALÍCIA VILA I TORRENTS, secretària de l’Ajuntament de Manlleu, 

C E R T I F I C O:

Que la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 14 de novembre de 2017, adoptà, per 
unanimitat dels membres amb dret a vot assistents, entre d’altres, els acords següents:

“APROVACIÓ DE LES INSTRUCCIONS SOBRE LA CONSULTA PÚBLICA EN EL 
PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I MODIFICACIÓ D'ORDENANCES I REGLAMENTS 
MUNICIPALS

Part expositiva:

1. El passat 02.10.2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), norma 
estatal que juntament amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic configura el nou marc normatiu en aquest àmbit que abans es regia per la 
derogada Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC). 

2. L’esmentada LPACAP incorpora un Títol VI que introdueix novetats en relació a la 
iniciativa legislativa i la potestat normativa de les administracions públiques i recull, a 
banda dels principis que han de regir l’actuació l’Administració en l’exercici d’aquestes 
competències, diverses mesures adreçades a augmentar la seguretat jurídica. D’una 
banda, es preveu una planificació normativa «ex ante» consistent en que les 
administracions facin públic anualment un Pla Normatiu que contingui totes les 
propostes normatives que tinguin previst aprovar l’any següent. D’altra banda, a fi de 
reforçar l’avaluació normativa «ex post», es disposa que les administracions han de 
revisar periòdicament la seva normativa vigent per adaptar-la als principis de bona 
regulació i per comprovar si les normes vigents han aconseguit els objectius 
previstos. El resultat d’aquesta avaluació es reflectirà en un informe que caldrà fer 
públic amb el detall i periodicitat que determini la normativa reguladora de 
l’administració corresponent.

Assumpte

Aprovació de les Instruccions sobre la consulta pública 
en el procediment d'elaboració i modificació 
d'ordenances i reglaments municipals

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat



3. En el referit Títol VI es regulen també d’altres novetats per incrementar la participació 
de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes. Bàsicament es fixen dos 
mecanismes, el primer consistent en l’obligació de portar a terme, amb caràcter previ 
a l’elaboració de la norma, una consulta pública a través del portal web de 
l’Administració competent, per recollir l’opinió dels subjectes i de les organitzacions 
més representatives potencialment afectades per la futura norma, i el segon que 
obliga a publicar el text de la iniciativa normativa en el portal web de l’administració 
corresponent a fi de recollir les aportacions que puguin fer persones i entitats.

4. Atesa, doncs, la introducció d’aquests nous mecanismes de participació ciutadana en 
el procés d’elaboració de les normes, regulats concretament en l’article 133 de la 
LPACAP, l’Ajuntament de Manlleu considera convenient aprovar unes Instruccions a fi 
de determinar el procediment a seguir per portar a terme la corresponent consulta 
pública prèvia i informació pública en relació als reglaments i/o ordenances 
municipals.

Fonaments de dret:

I. El Títol VI de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, relatiu a  la iniciativa legislativa i la potestat per dictar 
reglaments i altres disposicions i, en concret, l’article 133 pel que fa a la participació 
dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i 
reglament. 

II. L’article 10.1.h) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern disposa que la informació relativa a les decisions i 
actuacions amb rellevància jurídica que l’Administració ha de fer pública en aplicació 
del principi de transparència ha d’incloure, entre altres, les resolucions 
administratives que puguin tenir rellevància pública. 

Tenint en compte que la competència és de la Junta de Govern Local, per raó de les 
delegacions municipals en favor d’aquest òrgan adoptades en la Resolució DEC/784/2015, de 
25 de juny, on l’alcalde va delegar-li, en general, aquelles matèries de la seva competència 
que pel seu contingut i transcendència la pròpia Alcaldia trobi a bé incloure a l’ordre del dia 
de la Junta de Govern Local d’acord amb la funció d’assistència general que porta a terme 
aquest òrgan col·legiat, i atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, es redacta aquesta proposta per al seu 
sotmetiment a la Junta de Govern Local, d’acord amb la part dispositiva que ha de respondre 
als següents

ACORDS:

Primer. Aprovar les Instruccions sobre la consulta pública en el procediment d'elaboració i 
modificació d'ordenances i reglaments municipals que consten a annexes.

Segon. Disposar que una vegada aprovades es facin públiques a través de la web i del 
Portal de transparència municipals.
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Tercer. Comunicar aquests acords a totes les persones responsables de les àrees i serveis 
municipals, a la tècnica de participació ciutadana i a la tècnica de transparència municipal, 
aquesta darrera als efectes de publicitat en la web i Portal de transparència municipals.”

I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat amb el 
vistiplau del senyor alcalde, fent la reserva a la qual es refereix l’article 206 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que en resultin de l’aprovació de l’acta 
corresponent.
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