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Alcaldia  
Secretaria  
pl.Porxada 6, 2a planta - 08401 Granollers   Tel: 938426603  Fax: 938795696  alcaldia@granollers.cat  

Resolució

 

Ordenances i reglaments administratius (257)
 
Assumpte: Aprovació del Pla Anual Normatiu 2021

Número Expedient: 1/2021/257

Fets:

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques incorpora com a novetats un nou títol VI relatiu a l'exercici de la potestat normativa 
que d’acord amb el preàmbul de la pròpia llei busca tres objectius: a. Millorar la planificació 
normativa ex ante –previ a la seva elaboració- en nom d'una major seguretat jurídica i la 
predictibilitat de l'ordenament jurídic. b. Incrementar la participació dels ciutadans en el 
procediment d'elaboració de normes, entre les quals destaca la necessitat de demanar, amb 
caràcter previ a l'elaboració de la norma, l'opinió de ciutadans i empreses sobre els 
problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva 
aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives. c. Enfortir 
l'avaluació ex post, ja que juntament amb el deure de revisar de manera contínua l'adaptació 
de la normativa als principis de bona regulació, s'imposa l'obligació d'avaluar periòdicament 
l'aplicació de les normes en vigor, amb l'objecte de comprovar si han complert els objectius 
perseguits i si el cost i càrregues derivats d'elles estava justificat i adequadament valorat.

De conformitat amb el que disposa l’article 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter anual totes 
les Administracions han d’aprovar i fer públic al Portal de Transparència el seu Pla Normatiu, 
que ha de contenir les iniciatives legals i reglamentàries que es prevegin aprovar durant 
l’any següent.

Amb l’objecte de donar compliment a aquesta obligació per part d’aquest Ajuntament 
respecte a les iniciatives reglamentàries de la seva competència, es va requerir a totes les 
àrees municipals perquè comuniquessin la seva decisió de promoure, impulsar i proposar 
durant l’any 2021, qualsevol tipus d’aprovació, modificació o derogació d’instruments 
normatius municipals relacionats amb el seu àmbit d’actuació.
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Fonaments de dret :

I.- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, a l’article 132 sobre planificació normativa recull l’obligació que tenen les 
administracions, d’aprovar un Pla normatiu que contingui les iniciatives reglamentàries que 
han de ser aprovades durant l'any següent. Una vegada aprovat, el Pla anual normatiu es 
publicarà al portal de transparència de l’administració pública corresponent.

II.- L’article 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, referent a la transparència en les decisions i actuacions de 
rellevància jurídica, estableix que s’han de publicar en el portal de transparència, entre 
d’altres:

• Les normes aprovades per l’administració pública (de les quals hi ha d’haver disponibles 
les versions en el format originari i, en el cas de les normes que hagin estat modificades, les 
versions consolidades) i les dades relatives a l’avaluació de l’aplicació de les normes.

• Els procediments normatius en curs d’elaboració, amb la indicació de l’estat de tramitació 
en què es troben.

• Les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels projectes o avantprojectes 
normatius, els diversos textos de les disposicions i la relació i valoració dels documents 
originats pels procediments d’informació pública i participació ciutadana i per la intervenció 
dels grups d’interès, si s’escau.

III.- La Llei 7/1985 de bases de règim local, disposa en el seu art. 21, 1, a) que correspon a 
l’Alcaldia dirigir el govern i l’administració municipals. En el mateix sentit es manifesta el 
Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya, a l’art. 53, 1, b).

IV.- L’article 132, 133 i la disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim del sector públic, disposició final tercera.

V.- Articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon govern, i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya.

Resolc:

Primer.- Aprovar el Pla Anual Normatiu 2021, que es detalla a continuació i que forma part 
integrant de la present resolució:
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PLA ANUAL NORMATIU 2021

Instrument normatiu Objectius Servei responsable 
dels treballs de 
redacció

Planificació temporal

Ordenança dels usos 
del paisatge i de la 
publicitat de Granollers

Regular els usos i 
activitats que tenen 
incidència en el 
paisatge.

Suplir l’ordenança 
anterior anul.lada.

Servei d'Urbanisme i 
Habitatge

1r semestre de 2021

Ordenança General de 
Subvencions

Actualització normativa Cultura i joventut 1r semestre de 2021

Reglament 
d’Associacions i 
Entitats

Necessitat d'adequar 
les obligacions la 
realitat de funcionament

Participació ciutadana i 
Acció Comunitària 

1r semestre de 2021

Reglament Cementiri 
municipal

Millorar el redactat, tot 
actualitzant-lo

Serveis i Via Pública 1r semestre de 2021

Reglament procediment 
sancionador

Donar seguretat jurídica 
als procediments 
sancionadors i incloure 
les reduccions de la 
LPAC

Secretaria General i 
Sancions 

1r semestre de 2021

Reglament Mercat de 
Sant Carles

Adequar el redactat a 
les noves concessions 

Serveis i Via Pública 1r semestre de 2021

Modificació Ordenança 
Via Pública

Serveis i Via Pública 1r semestre de 2021

Revisió dels reglament 
del mercat del dijous

Modificar el reglament 
per introduir millores i 
preveure règims 
transitoris d’acord amb 
la pandèmia

Serveis i Via Pública 1r semestre de 2021
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Reglament del servei 
d'abastament aigua 
potable

Revisar el redactat tot 
actualitzant-lo, i d'acord 
amb el nou contracte

Serveis i Via Pública 1r semestre de 2021

Ordenança 
d’administració 
electrònica

Actualitzar el redactat 
d’acord amb els canvis 
normatius. Introduir les 
noves figures que 
n’estableixen el seu 
règim 

Secretaria General 2n semestre de 2021

Ordenances Fiscals Actualització anual Gestió Tributària 2n semestre de 2021

Ordenances 
reguladores dels preus 
públics

Actualització anual Gestió Tributària 2n semestre de 2021

Segon.- Comunicar aquesta resolució a totes les àrees municipals per al seu coneixement i 
efecte.

Tercer.- Disposar la publicació del Pla Normatiu per a l’any 2021 al Portal de Transparència 
de l’Ajuntament de Granollers.
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Granollers, 18/02/2021

El Secretari General,

Granollers, 18/02/2021

L'Alcalde


		2021-02-18T23:58:18+0100
	SelloOrgano
	CRIPTOLIB


		2021-02-18T23:58:15+0100
	Firma Responsable Politico
	CRIPTOLIB


		2021-02-18T11:04:08+0100
	Firma Secretario
	CRIPTOLIB




