PLA NORMATIU 2019
En compliment del que preveu l’article 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions públiques, i davant les diverses mancances i
necessitats per l’adequada gestió de l’Administració municipal, es considera necessari aprovar
el següent Pla normatiu de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’any 2019.


Batlia (gestió de les competències en matèria de gestió de l’entorn urbà i cementeri):
 Aprovació d’un Reglament del cementeri municipal. L’Ajuntament de Llucmajor no
compta, a dia d’avui, amb una norma que reguli el funcionament i la gestió del
cementeri municipal, que permeti una gestió adequada i transparent d’aquest
equipament, la transmissió dels drets funeraris, les actuacions derivades de l’activitat
funerària, etc.

 Regidoria d’Economia i Hisenda, Contractació, Recursos Humans, i Funció Pública:
 Aprovació d’un nou Reglament de de la carrera professional. La implantació de la
carrera professional, que s’ha aprovat per acord plenari del mes de desembre de 2018,
s’ha d’articular necessàriament a través d’un reglament, tal i com disposa la Llei
3/2007, de 27 de març, de funció pública de la CAIB.
 Regidoria d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Entorn Urbà, Medi Ambient, i Medi
Rural:
 Modificació de l’Ordenança reguladora de la neteja viària, la recollida i el tractament
de RSU, de 2005. La realitat social i ambiental ha canviat molt en els darrers 12 anys,
i cal també adaptar l’ordenança a la vigent regulació en matèria de residus per tal
d’assolir majors percentatges de reducció, reutilització i reciclatge. L’objectiu de la
nova regulació haurà de servir per millorar i regular la neteja, i fomentar la prevenció i
la gestió de residus per aconseguir un millor resultat ambiental global.
 Modificació del Reglament municipal del servei de subministrament d'aigua potable.
La necessitat d’introduir modificacions en aquest Reglament deriva de la seva
necessitat d’adaptació a la nova concessió del servei de subministrament d’aigua
potable.
 Aprovació d'un nou Reglament municipal del servei de sanejament d'aigües residuals.
La seva necessitat també deriva de la nova concessió del servei de subministrament
d’aigua potable.
 Regidoria de Cultura, Fires i Festes:
 Aprovació d’un Reglament d’usos lingüístics de l’Ajuntament de Llucmajor, que
derogarà el vigent Reglament municipal de normalització lingüística, de 1988. Gairebé
30 anys després de la seva entrada en vigor, molt s’ha avançat en la normalització de
l’ús de la llengua catalana en l’Administració. Tot i això, es fa recomanable una revisió
i adaptació d’aquell Reglament, per tal de fer-lo compatible amb la legislació
autonòmica actual.
 Ordenança reguladora dels usos de les sales i els espais del Claustre de Sant
Bonaventura. Aquests Reglament té com a finalitat regular el funcionament i l’ús dels
equipaments socioculturals municipals, en particular els que es troben ubicats a l’edifici
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del Claustre de Sant Bonaventura, però també d’altres espais i equipaments de
característiques similars que l’Ajuntament de Llucmajor pugui posar a disposició de la
ciutadania.
 Regidoria d’Innovació, Comunicació, Àrea d’Atenció Ciutadana a s’Arenal, Mobilitat,
i Transports:
 Aprovació d’un nou Reglament d’Administració Electrònica. La recent implantació de
la Plataforma de tramitació simplificada, amb la que es pretén assolir l’objectiu
d’aconseguir una gestió íntegrament electrònica dels expedients, fa necessari regular
a través d’un reglament les particularitats d’aquest nou sistema.
 Regidoria d’Educació:
 Modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal, de 2015. Des de la seva
publicació i entrada en vigor s'han detectat alguns punts de la redacció que no són del
tot clars a l'hora de la seva aplicació, i també algunes contradiccions.
 Regidoria d’atenció social, Tercera Edat, Residència, comerç, i mercats:
 Modificar els Estatuts del Patronat de la Residència de 1997. Amb la modificació es
pretén adequar la composició del Patronat als temps actuals (suprimir la presència de
representants de les monges i de “La Caixa” i “Sa Nostra”, i adaptar-los també a la
normativa vigent.
 Aprovar un nou Reglament de funcionament de règim intern de la Residència, que
derogaria el vigent de 2013. Existeixen diverses incoherències en l’actual regulació
que s’han de corregir, i també la nova regulació ha d’afrontar necessitats i problemes
que amb l’actual Reglament no tenen una resposta satisfactòria.
 Modificar el Reglament de prestacions econòmiques de Serveis Socials de 2005. Amb
la seva modificació es pretén regular d’una forma més objectiva, transparent, i
adaptada als nous temps, la concessió d’ajudes econòmiques de caràcter social.
 Modificar l’Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic amb taules, cadires,
i elements auxiliars, de 2010. És necessari revisar l’actual ordenança, per fer una millor
regulació de l’ocupació del domini públic, i incloure també l’ocupació amb expositors i
mercaderies dels locals comercials, etc.
 Aprovar una nova Ordenança reguladora dels mercats municipals, que modifica o
deroga l’Ordenança per la qual es regula l’exercici de determinades modalitats de
venda fora d’un establiment comercial permanent, de 2009. Hi ha problemes en la
gestió del dia a dia dels mercats que no es resolen amb l’actual regulació. També és
necessària adaptar la regulació a la normativa supramunicipal, i regular de bell nou
aspectes com l’emplaçament de les paradetes, horaris, productes de venda, etc.
Llucmajor, 28 de desembre de 2018

Aquest Pla normatiu ha estat aprovat mitjançant el Decret 2018008142, de 28 de
desembre.

