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4- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE
PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
ANTEDEDENTS
Constitueix la finalitat de la present Ordenança, la regulació de les formes, mitjans i
procediments d’informació i participació del veïnat i/o entitats ciutadanes en la gestió
municipal del municipi, d’acord amb la legislació vigent.
La present Ordenança es fonamenta, amb caràcter general, per l’article 69 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i en l'àmbit territorial de
Catalunya art. 43 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

•

- Els dilluns, des de mig gener fins a mig març, és crea un comitè redactor de
l’ordenança amb gent propera al regidor de participació i s’obre el consell a tot el poble
a través de la pagina de facebook de l’ajuntament (https://goo.gl/dccesl ). El comitè
redactor acaba sent un grup de 12 persones del poble, de diferents edats.

•

.- De març a maig, es finalitza el redactat i incorporació i transacció de les al·legacions
de les membres del comitè redactor.

•

- En data 29 d’agost de 2016 i amb registre de sortida núm. 1211, l’esborrany de
l’ordenança es va enviar a totes les associacions del poble i se’ls va donar termini fins
al 6 de setembre per al·legar el text.

•

- 7 de setembre publicació al facebook de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell del text
sortit del comitè redactor, per a posteriors al·legacions. (https://goo.gl/2w8E5F )

•

- 4 d’octubre es fa arribar l’ordenança a la secretaria interventora de l’Ajuntament per a
que en revisi el contingut.

•

- 25 d’octubre amb registre de sortida 1491, s’envia l’esborrany de l’ordenança als
diferents grups polítics municipals, i se’ls convoca a una reunió per repassar
l’ordenança punt per punt.

•

- 3 de novembre te lloc la reunió amb els grups municipals. Per part de BM-AM
assisteixen David Folguera i Miquel Amorós, el representant del Partit Popular no es
presenta i per CDC es presenta en Jaume Amorós. És revisa l’ordenança punt per
punt i es modifica el redactat d’algun article.
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El Procediment de l’elaboració del text de l’ordenança de participació i informació
ciutadana 2016 es detalla a continuació:

•

- El 16 de Novembre es publica a la WEB de l’ajuntament el text l’ordenança i es
deixen 10 dies per fer-hi al·legacions i/o aportacions. (https://goo.gl/rr8uYq )

•

El 17 de novembre amb registre de sortida núm. 1703 (Grup municipal CDC) registre
de sortida núm. 1704 (Grup Municipal del PP), és convoca als diferents grups polítics
municipals, i se’ls convoca a una reunió pel dia 21 de novembre.

•

21 de novembre, te lloc la reunió amb els grups municipals. Per part de BM-AM
assisteixen David Folguera i Miquel Amorós, el representant del Partit Popular no es
presenta i en Ramon Consola excusa l’assistència a la reunió el mateix dia a les 12:37
a traves del correu electrònic gloria@bell-lloc.cat
Vist el projecte elaborat pel Comitè redactor i d’estudi de l’ordenança municipal
reguladora de participació i informació ciutadana, sol·licitat per Provisió de l’Alcaldia de
data 18 de gener de 2016, i rebut en aquest Ajuntament en data 23 de novembre de
2016.
En data 24 de novembre de 2016 la secretaria interventora emet informe jurídic sobre
l’ordenança municipal de participació i informació ciutadana.
FONAMENTS DE DRET

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicialment
Participació i Informació Ciutadana.

l'ordenança

municipal reguladora de

SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d'aquells
veïns o Associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l'Ordenança,
per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de
la Província, i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar
l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no
presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà
aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.
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De conformitat amb els articles 22.2.d), 47.1, i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament adreça: www.bell-lloc.cat.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.
Bell-lloc d’Urgell, 25 de novembre de 2016
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