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

C E R T I F I C O:

Que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 27 de febrer de 2018, va aprovar, per 
unanimitat dels 21 regidors assistents, dels 21 que l’integren, entre altres, els acords 
següents: 

“APROVACIÓ DEL PLA NORMATIU DE L'AJUNTAMENT PER A L'ANY 2018

Part expositiva:

1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (en endavant LPACAP) incorpora com a novetats un nou títol VI relatiu a 
l'exercici de la potestat normativa que d’acord amb el preàmbul de la pròpia llei busca tres 
objectius: 

a. Millorar la planificació normativa ex ante –previ a la seva elaboració- en nom 
d'una major seguretat jurídica i la predictibilitat de l'ordenament jurídic.

b. Incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de 
normes, entre les quals destaca, la necessitat de demanar, amb caràcter previ 
a l'elaboració de la norma, l'opinió de ciutadans i empreses sobre els 
problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i 
oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles 
solucions alternatives.

c. Enfortir l'avaluació ex post, ja que juntament amb el deure de revisar de 
manera contínua l'adaptació de la normativa als principis de bona regulació, 
s'imposa l'obligació d'avaluar periòdicament l'aplicació de les normes en vigor, 
amb l'objecte de comprovar si han complert els objectius perseguits i si el cost 
i càrregues derivats d'elles estava justificat i adequadament valorat.

2. Amb aquesta finalitat l’article 132 de la LPACAP recull l’obligació que tenen les 
administracions, d’aprovar un "Pla normatiu" que contingui les iniciatives reglamentàries 
que han de ser aprovades en l'any següent. Aquest Pla, un cop aprovat, es publicarà 
obligatòriament al Portal de la Transparència de l'Administració corresponent.

Assumpte

Aprovació del Pla normatiu de l'Ajuntament per a l'any 
2018

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat



3. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació públic i bon 
govern també recull l’obligació de fer pública la informació relativa a les decisions i les 
actuacions amb una rellevància jurídica especial; els procediments administratius 
relacionats amb l’exercici de les seves competències i en l’article 10 preveu les obligacions 
de publicitat activa i transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica.

4. En tractar-se d’un pla normatiu que conté les ordenances i reglaments, que el Ple de 
l’Ajuntament haurà d’aprovar en exercici de les competències que li atribueixen l’article 
22.2.d i el procediment d’aprovació de les ordenances de l’article 49  de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb els articles 52.2.d i 
178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, la competència per aprovar el Pla normatiu 
correspon al Ple municipal, no requerint-se per a la seva aprovació cap quòrum especial.

5. Els diferents caps d’àrea de l’Ajuntament han informat les disposicions normatives que 
tenen previst aprovar, modificar o derogar durant aquest 2018.

Fonaments de dret:

I. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPACAP).

II. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació públic i bon 
govern.

Tenint en compte que la competència per a aprovar el Pla normatiu, per analogia amb  
l’aprovació, modificació i derogació d’ordenances i reglaments locals, correspon al Ple de la 
corporació d’acord amb el que preveuen els articles 22.2 d) de la LRBRL i 65 del ROAS 
(competència indelegable per aplicació de l’apartat 1r d’aquest últim precepte legal en relació 
a l’apartat 4t del precepte bàsic) i que requereix el vot favorable de la majoria simple del 
número legal de membres d’acord amb el que disposa l’article 47.1 de la LRBRL, atenent al 
que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic des ens 
locals, s’ha informat favorablement i s’ha dictaminat per part de la comissió informativa 
corresponent, abans del seu sotmetiment al Ple, i es proposa l’adopció dels següents 

ACORDS:

Primer. Aprovar el Pla normatiu per a l’any 2018 que es detalla a continuació:

Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge
1. Reglament del servei d’aparcament a les zones blava i verda, es preveu la seva 

modificació per tal d’incloure en el seu àmbit d’intervenció l’anomenada zona taronja 
ja que aquesta modalitat d’estacionament limitat només està prevista en l’ordenança 
fiscal que regula la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les 
vies públiques municipals però no en la que regula pròpiament l’organització del 
servei públic d’aparcament.
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2. Ordenança municipal d’ocupació de la via pública amb terrasses.

Àrea de Serveis Generals
1. Ordenança de civisme i convivència ciutadana, per ajustar el seu contingut a les 

diferents ordenances que l’Ajuntament vagi aprovant i modificant durant aquest any i 
per revisar-ne la seva regulació.

Àrea de Serveis Econòmics
1. Ordenances fiscals, per donar compliment a les previsions del Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals.

Àrea de Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum
1. Ordenança reguladora de la Tinença d’animals domèstics i de companyia, per 

modificar els fonament legals, el protocol de mossegada, actualitzar les races 
d’animals potencialment perillosos i revisar el títol referent a les infraccions i 
sancions.

Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica
1. Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de Manlleu, per adaptar-

la als canvis normatius esdevinguts.

2. Reglament del mercat municipal, per fer-ne una revisió en general i modificar els 
apartats de faltes i sancions i el capítol V de drets i obligacions.

3. Reglament d’ús de piscina municipal descoberta per tal de regular les normes d’ús 
d’aquesta instal·lació i els drets i els deures dels seus usuaris. 

4. Reglament de funcionament de la Biblioteca Municipal, per tal de regular les normes 
d’ús d’aquesta instal·lació i els drets i els deures dels seus usuaris. 

Segon. Disposar la publicació del Pla Normatiu en el Portal de Transparència de 
l’Ajuntament de Manlleu tal com preveu l’article 132 de la LPACAP i els articles 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

Tercer. Comunicar aquests acords a les persones responsables de les diferents àrees 
municipals, i a la tècnica de transparència municipal als efectes de la publicació del Pla 
normatiu aprovat en la web de transparència de Manlleu.”



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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