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DECRET DE BATLIA

La llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques recull els principis als quals les Administracions Públiques han de subjectar
l’exercici de la seva potestat reglamentària. En l’article 129 s’estableix que les
Administracions actuaran d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia,
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

Joan Seguí Serra

Aquests articles s’inclouen en el Títol VI de la llei, dedicat a la iniciativa legislativa i a la
potestat per dictar reglaments, el qual suposa una regulació innovadora respecte a la
normativa anterior.

L’objectiu estratègic d’aquesta nova planificació normativa aplicada a l’àmbit local és
augmentar la transparència, reforçar la seguretat jurídica, fer predictible l’ordenament
local i donar el valor que correspon a la normativa municipal com a instrument de
modernització de l’administració i dels serveis als ciutadans.

Amb la finalitat de donar compliment a aquesta previsió normativa, i atès el marc
competencial que resulta de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en particular el seu art. 21.1, i en especial el seu apartat s), ara es pretén
publicar, per part d’aquesta Batlia, el Pla Normatiu per a l’any 2022,
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En compliment d’aquets principis, i per a garantir una major seguretat jurídica i
predictibilitat de l’ordenament, l’article 132.1 de la llei, disposa que anualment, les
Administracions Públiques han de fer públic un pla normatiu que contingui les iniciatives
legals o reglamentàries que s’hagin d’elevar per a la seva aprovació l’any següent. Una
vegada aprovat, el pla anual normatiu s’ha de publicar al portal de la transparència de
l’Administració pública corresponent.

Bàrbara Rebassa Bisbal
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i conseqüentment, aquesta Batlia,
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DISPOSA
PRIMER: Aprovar el Pla Normatiu Anual, per a l’any 2022 en curs, de l’Ajuntament
d’Alcúdia, que inclourà la tramitació, elaboració, modificació i aprovació de les següents
ordenances i reglaments municipals:
1- Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana.
2- Reglament orgànic municipal.

4- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llocs, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats a terrenys d’ús públic.
5- Reglament municipals del transport Urbà d’Autotaxi i Galeres.
6- Ordenança municipal per al control de les colònies felines.
7- Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles.

SEGON.- Publicar aquest Pla Normatiu Anual de l’Ajuntament d’Alcúdia en la pàgina
web de l’Ajuntament (www.alcudia.net)

Joan Seguí Serra
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3- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida, tractament, transferència i
transport de residus sòlids urbans.

Alcúdia, en data de la signatura

La Batlesa

El secretari

Bàrbara Rebassa Bisbal

Joan Seguí Serra

Bàrbara Rebassa Bisbal
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