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Decret de l'Alcaldia
Consulta pública per a la redacció del reglament de Participació Ciutadana
La redacció d’aquest reglament s’ha realitzar per tal de garantir el dret a la participació activa de
tots els ciutadans en els afers que són propis de la comunitat. Així per assolir diferents objectius que
s’han marcat des de la regidoria de Participació Ciutadana, com defensar la participació com a
instrument afavoridor de la qualitat democràtica i de la inclusió social, aproximar el govern del
municipi a les persones mitjançant canals de consulta i rendició de comptes publiques que siguin
adients a cada context així com també promoure processos i facilitar espais de participació que
permetin la deliberació ciutadana sobre temes municipals d’interés comunitari.
Per la seva part, l’article 133.1 de la Llei 39/2015 disposa:

“Artículo 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración
de normas con rango de Ley y reglamentos
1 . Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento ,
se sustanciará una consulta pública , a través del portal web de la Administración
competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de :
a ) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa .
b ) La necesidad y oportunidad de su aprobación .
c ) Los objetivos de la norma .
d ) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias” .
En conseqüència, aquesta Batlia, en ús de les seves facultats,
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Aquesta regidoria, de conformitat amb el Decret d'alcaldia de data 27 de juliol de 2017 de
delegació de firma a diversos regidors de l'Ajuntament, te a bé dictar el següent:
En conseqüència, aquesta Batlia, en ús de les seves facultats,
ACORDA.
PRIMER. Sotmetre a consulta pública l’elaboració del Reglament de Participació Ciutadana,
possibilitant la presentació d’opinions al respecte en els termes indicats a l’article 133 de la Llei
39/2015 i durant un termini de quinze dies naturals.
SEGON.- El present acord es publicarà a la pàgina web municipal, comptant el termini de
quinze dies naturals a partir de l’endemà de la publicació.
Ho mana i signa, per delegació, el/la Regidor/a de l’Àrea. Dono fe.

Marratxí, 26 d'Abril del 2018
El Regidor de Participació Ciutadana,

Marratxí, 25 d'Abril del 2018
La Secretària,

Antonio Mangiova Ripoll

Paula Baltasar Cózar
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