Atès que és voluntat d’esta Alcaldia la modificació de l’ordenança municipal reguladora
de la taxa per concurrència a les proves selectives per a l’ingrés de personal.
Vist que l'article 56 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de
les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local, estableix que l'aprovació de
les ordenances locals s'ajustarà al procediment establit en l'article 49 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Atés que el principi de transparència de l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, imposa a
aquesta corporació municipal el deure de possibilitar l'accés senzill, universal i actualitzat
als documents propis d'elaboració de la normativa, facilitant als potencials destinataris
una participació activa en l'elaboració de les normes
Atés que, amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment
d'elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment del que es disposa en
l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques - LPACAP-, amb caràcter previ a l'elaboració de l'Ordenança,
se substancia una consulta pública prèvia per a recaptar l'opinió dels ciutadans i de les
organitzacions més representatives que potencialment es puguen veure afectats per
aquesta, sobre una sèrie d'aspectes com són els problemes que es pretenen solucionar
amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius de la
norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
En virtut de les atribucions de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia per l'article 21
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, RESOLC:
PRIMER.- Sotmetre a consulta pública, durant un termini de vint dies, -termini mínim de
conformitat amb l'article 83 de la Llei 39/2015-, prèvia a l'elaboració de la modificació de
l’ordenança municipal reguladora de la taxa per concurrència a les proves selectives per
a l’ingrés de personal, la següent,
MEMÒRIA
a) Antecedents:
L’actual ordenança reguladora de les taxes per concurrència a les proves selectives per a
l’ingrés de personal, fou aprovada en l’exercici 2007, quedant obsoleta en l’actualitat,
sent necessari actualitzar els imports de la mateixa.
b) Problemes que es pretenen solucionar amb aquesta iniciativa:

C/ La Font, 2 - 46613 Llaurí (València)
Tel. 96 256 04 68 - Fax 96 297 82 23
www.llauri.org

Codi Validació: 5K6RSC6PNRXCZH4LYMGLWFEN9 | Verificació: https://llauri.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Ana María González Herdaro ( 1 de 1 )
Alcaldesa
Data Signatura : 06/04/2022
HASH: 3602282481769b90ba63f5e61fafe848

EDICTE DE PUBLICACIÓ DE SOTMETIMENT A CONSULTA PÚBLICA
PRÈVIA LA MODIFICACIO DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE LES TAXES PER CONCURRÈNCIA A LES PROVES
SELECTIVES PER A L’INGRÉS DE PERSONAL

Amb aquesta modificació es pretén que la despesa generada per les actuacions
administratives derivades dels procediments selectius, almenys en una part, siguen
sufragades per aquelles persones que les generen.
c) Necessitat i oportunitat de la seua aprovació:
La necessitat de la seua aprovació respon a les qüestions establertes al paràgraf
anterior.
d) Objectius de l’ordenança:
Per un criteri de justícia, aquells que generen una activitat administrativa han d'aportar
més que la resta de ciutadans que no la generen.
SEGON.- Publicar la present consulta en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en la
web municipal, perquè els ciutadans, organitzacions i associacions que ho consideren
oportú puguen fer arribar les seues opinions sobre aquest tema a través de la següent
bústia de correu electrònic:
alcaldia@llauri.org
TERCER.- Donar compte de la present Resolució a l'Ajuntament Ple, en la pròxima
sessió que se celebre.
Durant el termini dels vint dies següents a la publicació del present Edicte en el lloc web
municipal, els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren, podran fer
arribar les seues opinions a través de la següent bústia de correu electrònic:
alcaldía@llauri.org.En Llaurí, a la data de la sigantura
L’ Alcaldessa,
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