ENQUESTA PÚBLICA D’AVALUACIÓ DE LES ORDENANCES I REGLAMENTS MUNICIPALS
APROVATS DURANT ELS ANYS 2018 I 2019.
En els termes de l’article 130 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques (LPAC), mitjançant el portal web de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, s’obre un període d’enquesta pública durant el termini d’un mes, a
comptar des del dia següent a la publicació, per tal que la ciutadania interessada pugui fer
aportacions i valoracions respecte de la normativa aprovada per l’Ajuntament durant els anys
2018 i 2019.
L’enquesta recull un total de nou normes municipals o de modificacions de normativa vigent,
(reglament i ordenances), aprovades durant els anys 2018 i 2019, per tal que la ciutadania que
vulgui participar-hi ,

manifesti si les coneix, si considera suficient la regulació

i faci les

aportacions i/o valoracions que consideri adients.
El resultat de les enquestes s’incorporà a l’Informe d’Avaluació Normativa que s’està elaborant,
el qual, una vegada aprovat per la Comissió de Suggeriment i Reclamacions, serà tramès a
l’Alcaldia per tal que es doni compte al Ple municipal en la primera sessió que tingui lloc.
Posteriorment,

se’n farà difusió de l’informe a través del portal d’internet municipal.

Cal assenyalar que aquest és el primer Informe bianual d’Avaluació Normativa que elabora
l’Ajuntament d’acord amb el que preveuen els arts. 26.3.e), 28.8, 46 i 47 del Reglament Orgànic
que regula els Òrgans de Defensa de la ciutadania davant l’Ajuntament (RODCLH) i l’art. 130.1
de la Ley 39/2015 (LPAC), el qual determina que “les administracions públiques han de revisar
periòdicament la seva normativa vigent per adaptar-la als principis de bona regulació i per
comprovar la mesura que les normes en vigor han aconseguit els objectius previstos i si estava
justificat i correctament quantificat el cost i les càrregues imposades en elles. Aquesta avaluació
es plasmarà en un informe que es farà públic, amb el detall, periodicitat i per l'òrgan que
determini la normativa reguladora de l'Administració corresponent”.

Comissió de Suggeriments i Reclamacions
Desembre de 2020, L'Hospitalet de Llobregat.
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