Edicte de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera relatiu al tràmit de participació
ciutadana- Ordenança Reguladora del Funcionament de l’edifici Centre de Dia
Per el Sr. Alcalde-President del Excm. Ajuntament d’Albalat de la Ribera, s’ha dictat en
la data 6 de març de 2020, la següent resolució que es transcriu a continuació:

“EN FELIP HERNANDIS SANCHO, en qualitat d’Alcalde-President de l’Ajuntament
d’Albalat de la Ribera, en virtut de les competències que la legislació en matèria de règim
local m'atribueix, i tenint en consideració els següents
ANTECEDENTS DE FET
Vist el Projecte d'Ordenança Reguladora del Funcionament de l'Edifici Centre de Dia,
necessari per a fixar les normes d'ús del present bé de domini públic.
I tenint en consideració els següents
FONAMENTS DE DRET
I.- La legislació que resulta d’aplicació es la següent:
Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim local
RD 2568/1986, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
jurídic de les Entitats locals
Llei 8/2010, de Règim local valencià
Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les AAPP.
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Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació
Ciutadana de la Comunitat Valenciana
II.- Competència.Vist el que es disposa en l'article 25 2 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim
local, que estableix el següent:
“ El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la
legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries:
l) Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.”
III.- En veure allò disposat en l’article 4 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de
Règm Local, que estableix el següent:
“ En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera
de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las
islas:
a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.”
IV.- Vist el que es disposa en l'article 133 de la llei 39/2015, de Procediment
Administratiu Comú de les AAPP., que estableix el següent:
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“ Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, se
substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en la que
es recaptarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment
afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
V.- Vist el que es disposa en els articles 43 i següents de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de

la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat
Valenciana, relatives a la participació ciutadana.
Considerant el que es disposa, i en virtut de les competències que la legislació en
matèria de règim local m'atribueix,
ACORD:
PRIMER.- De conformitat amb el que es preveu en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb
l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de
normes, amb caràcter previ a l'aprovació del projecte d'Ordenança reguladora del
Funcionament de Centre de Dia, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions
més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
c) Els objectius de la norma.
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d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
SEGON.- Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer
arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats fins al dia 16 de març de 2020
(fins a les 14.00 hores).
El projecte d'Ordenança es troba exposat en la pàgina web de l'Ajuntament, a l'efecte
de que els ciutadans puguen examinar-lo
Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa: millorar la regulació normativa
que incidisca a l'ús d’instal·lacions municipals, ja que ha d'articular-se unes normes que
permeten un ús adequat dels establiments públics.
Necessitat i Oportunitat de la seua aprovació: la motivació d'aprovació d'aquesta norma
ve marcada per la necessitat ciutadana d'ús d’instal·lacions municipals.
Amb les premisses marcades, l’objectiu de la norma resulta clar: regular la convivència
ciutadana.”

El que es fa públic als efectes oportuns, indicant que el present acte té caràcter d’acte
de tràmit, per la qual cosa, d’acord amb el que es preveu en l’article 112 de la Llei
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39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, no cabrà cap recurs.
L’oposició al present acte de tràmit podrà al·legar-se pels interessats per a la seua
consideració en la resolució que pose fi al procediment.

Albalat de la Ribera, data de la signatura electrònica
L’ALCALDE-PRESIDENT
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FELIP HERNANDIS I SANCHO
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