
  

  

  

ANUNCI EN EL PORTAL WEB DE L'AJUNTAMENT DE LA CONSULTA PÚBLICA 

 

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb 
l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de 
normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de Ordenança Municipal 
sobre PARTICIPACIÓ CIUTADANA  es recapta l'opinió dels subjectes i de les 
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma 
sobre: 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 

b) La necessitat i l'oportunitat de la seua aprovació. 

c) Els objectius de la norma. 

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar 
les seues opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el 
termini de 10 DIES a comptar des de l'endemà al de publicació del present anuncie 
en la web municipal, mitjançant la seua presentació en qualsevol dels llocs indicats 
en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

  

Problemes que es pretenen 
solucionar amb la iniciativa 

La participació ciutadana és un dels 
punts fonamentals de la política 
democràtica d'un país i de cadascun dels 
seus Municipis. 

Aquest Ajuntament de Favara 
pretén impulsar i afavorir per tots els 
mitjans al seu abast la potenciació de la 
participació ciutadana en la gestió 
municipal, per a açò s'ha redactat el 
present Reglament. 

Necessitat i Oportunitat de la seua 
aprovació 

La reforma introduïda en la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, a través de la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de Mesures 
per a la Modernització del Govern Local, 
impulsa els mecanismes de participació 
ciutadana per a adaptar-la a les regles 
d'actuació que es duen a terme a Europa 



  

  

Objectius de la norma El  Reglament té per objecte 
garantir l'exercici dels drets de 
participació, regulant, promovent la 
participació i facilitant la més àmplia 
informació sobre la seua activitat. 

Aquest reglament a més, ha de garantir 
els drets dels ciutadans i ciutadanes a la 
participació i ha de potenciar un teixit 
associatiu ric, plural i participatiu. 

Possibles solucions alternatives 
regulatòries i no regulatòries 

Per tant Resulta es imprescindible  
aprovar una Ordenança Municipal de 
participació ciutadana  perquè actualment 
aquest municipi manca  de regulació i així 
s’adapta a les regles d’actuació que es 
duen a terme a Europa. 
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