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La Secretaria de l'Ajuntament de Vila-real
MARTÍN ORIHUEL DE LA MATA, SECRETARI DE L’IL·LM. AJUNTAMENT DE VILA-REAL (CASTELLÓ)
Certifique: Que la Junta de Govern Local en la sessió del dia 16 d’abril de 2018, va adoptar
el següent acord:

3.3.- PROPOSTA DEL REGIDOR-DELEGAT D’ECONOMIA D’APROVACIÓ DEL PLA
ANUAL NORMATIU 2018, EXP. 2017/15146V.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, especifica una sèrie de procediments als quals les entitats locals han d’adaptarse, té especial rellevància el títol VI que, amb caràcter bàsic, és aplicable al procediment
d’elaboració normativa de les corporacions locals.
En aquest sentit, en nom d’una major seguretat jurídica i la predictibilitat de l’ordenament,
l’article 132.1 de la citada norma disposa que: «Anualment, les administracions públiques
faran públic un pla normatiu que contindrà les iniciatives legals o reglamentàries que hagen
de ser elevades per a la seua aprovació l’any següent.» Igualment, el segon punt del
mencionat article indica que «una vegada aprovat, el Pla anual normatiu es publicarà al
Portal de la Transparència de l’administració pública corresponent.»
En compliment dels citats principis i preceptes jurídics, l’Ajuntament de Vila-real deu elaborar
un pla anual normatiu, erigint-se com un instrument de planificació de les iniciatives
reglamentàries que, previsiblement, en quant a número i denominació, vagin a ser elevades
per a la seua aprovació definitiva pel Ple de l’Ajuntament, titular de la potestat normativa, en
cada any natural.
Vist l’informe circular emés pel secretari municipal, en data 3 de novembre de 2017, referit a
la planificació normativa anual i altres consideracions al voltant del procediment d’aprovació
d’ordenances i reglaments, així com l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió de
data 6 de novembre de 2017, pel qual s’aprova en tots el seus extrems l’esmentat informe
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circular i es disposa que pel 1r tinent d’alcalde i regidor delegat d’Economia, Francesc Xavier
Ochando Manzanet, es procedisca a la consegüent coordinació amb la resta de regidories
delegades per a la realització del Pla normatiu anual.
En atenció a tot això, i conegudes les propostes formulades per les diferents regidories, i en
compliment de les funcions d’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seues atribucions,

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar el Pla normatiu de l’Ajuntament de Vila-real per a 2018 amb el contingut
següent:
PLA ANUAL NORMATIU 2018
Regidoria

Iniciativa

Economia Mercats

- Modificació de l’Ordenança municipal de venda no
sedentària en el terme municipal de Vila-real

Medi Ambient

- Ordenança per a la concessió de subvencions
econòmiques per a l’ús sostenible de l’aigua

Territori

- Ordenança
(IEE/IAH)

informe

avaluació

d’habitatges

- Ordenança cànon urbanístic
- Modificacions
catàlegs…)

puntuals

del

PGMOU

(NNUU,

- Ordenança de transport públic
Cementeri

- Modificació d’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per la prestació de serveis en el Cementeri
Municipal

Segon. Publicar el Pla anual normatiu en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Vilareal.
I perquè consti als efectes procedents, amb l'excepció que s'expressa en l'art. 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a reserva
dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, signo la present per ordre i
amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a Vila-real
Vist i plau
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Vila-real, 16 de Abril de
El
2018
P.D.A. Resolución núm. 431/2017 (BOPC
Alcalde,
27-04.03.17)
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El
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MATA
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