ACTA0005/XJONAMA

AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Exp. Núm : 12152017000002
Carles Ros i Arpa, el secretari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, comarca del Baix
Empordà,

Pot verificar la integritat del document a l’adreça següent : https://ciutada.guixols.cat:9083/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi de Verificació electrònic: 1a204578-c9e7-4e43-9b20-2904174404ad

CERTIFICO: Que el Ple Municipal, en la sessió del dia 26 de gener de 2017
(PLE2017000001), adoptà, entre d’altres, l’acord següent:

«D’acord amb el previst a l’article 132 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu
comú, les Administracions han de fer públic anualment un Pla Normatiu que contindrà les
iniciatives legals o reglamentàries que hagin de ser elevades a la seva aprovació per l’òrgan
competent, en aquest cas el Ple municipal.
Feta la consulta des de la Secretaria municipal als Caps d’Àrea de l’Ajuntament, es proposa
al Ple municipal l’aprovació del Pla Normatiu de l’Ajuntament de l’any 2017, que preveu les
següents iniciatives reglamentàries:
1. Revisió del Reglament Orgànic Municipal, amb la finalitat d’adaptar-lo als canvis de la
legislació de règim local, d’administració electrònica i de règim jurídic i de procediment
administratiu comú. Aquest reglament ha estat objecte de modificacions puntuals però
no d’una revisió de conjunt des de la seva aprovació.
2. Aprovació d’una ordenança municipal d’ocupació de la via pública, que reguli amb més
detall i amplitud que l’ordenança vigent les ocupacions de via pública, especialment de
bars i restaurants.
3. Revisió de l’ordenança d’administració electrònica, per a adaptar-la a la nova Llei
39/2015, de procediment administratiu comú.
4. Revisió de l’ordenança del servei de recollida i neteja viària, i del reglament d’ús de la
deixalleria, per tal de millorar la prestació d’aquests serveis públics municipals.
5. Revisió del Reglament de la Biblioteca Pública, per adaptar determinats aspectes del
servei com els préstecs, l’ús d’ordinadors, o la regulació dels horaris.
6. Revisió de l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions, per adequar-la
als canvis de la normativa general de protecció contra la contaminació acústica. »
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AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS
El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió de Ple d’acord amb el previst a
l’art. 206 del Reglament d’Organització i Funcionament.

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau
de l’alcalde.
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Sant Feliu de Guíxols, 30 de gener de 2017
Vist i plau,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

CPISR-1 C Carles Ros i
Arpa

CPISR-1 Carles Motas
López
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