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PLA NORMATIU DE 2019
A la Ciutat de Llucmajor, el batle que subscriu, en presència del secretari de la corporació,
venc a dictar la següent
RESOLUCIÓ
Antecedents de fet
A) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP) incorpora un títol específic (el VI), dedicat a
l’exercici de la potestat normativa, i en el cos de la llei s’incorporen les següents
novetats en el procediment d’elaboració normativa:
1. Millora la planificació normativa ex ante, amb el propòsit d’aconseguir una
major seguretat jurídica i la predictibilitat de l’ordenament jurídic.
2. Incrementar la participació ciutadana en el procediment d’elaboració de les
normes.
3. I enfortir l’avaluació ex post, afegint l’obligació d’avaluar periòdicament
l’aplicació de les normes en vigor.
Fonaments de dret
I. L’art. 132 LPACAP assenyala que els ajuntaments, amb caràcter anual han de
realitzar un PLA NORMATIU que contengui les iniciatives reglamentàries que s’hagin
d’aprovar durant l’any següent. Aquest Pla, una vegada aprovat, s’ha de publicar
obligatòriament en el Portal de Transparència.
II. En atribuir-se la competència genèricament a l’Ajuntament, cal entendre que
correspon al batle la seva aprovació, en virtut de la competència residual prevista a
l’art. 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

En conseqüència, atès que consider d’interès la proposta, RESOLC:
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Primer. Aprovar el Pla normatiu de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’any 2019 que
s’acompanya com a annex a la present resolució.
Segon. Publicar el Pla normatiu en el Portal de Transparència d’aquest Ajuntament
tan bon punt aquesta eina estigui operativa.
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