CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DEL
PROCEDIMENT SANCIONADOR:

D’acord amb el que es preveu a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de
fomentar i millorar la participació ciutadana en el procediment d’elaboració de les normes,
amb caràcter previ a l’elaboració de la modificació de l’ordenança reguladora
d’administració electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, se substancia consulta pública,
a través del portal web de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de recollir l’opinió
dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura
norma i sobre:
a)
b)
c)
d)

Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.
Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries.

En compliment del que s’esmenta, es descriu a continuació breument el marc en el que es
planteja aquesta modificació:

a) ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE ES VOL SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA.

La vigent Ordenança reguladora del procediment sancionador de l’Ajuntament de
Barcelona fou aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal de 26 de març de
2010 i, després de més d’onze anys de vigència, es detecta que és necessària una
actualització d’aquesta norma, per aplicar un procediment sancionador més adient als
incompliments de les empreses adjudicatàries de llicències temporals d’ús comú especial
del domini públic per a l’estacionament de bicicletes, ciclomotors i motocicles d’ús
compartit en règim d’explotació econòmica al terme municipal de Barcelona.

b) OBJECTIUS PERSEGUITS PER LA REFORMA NORMATIVA
La iniciativa pretén adaptar el contingut de l’Ordenança a la nova realitat social i jurídica,
excloent de l'aplicació d'aquesta Ordenança els procediments sancionadors en matèria
patrimonial. En aquest cas, el procediment sancionador aplicable es regirà per les seves
normes específiques.
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c) NECESSITAT I OPORTUNITAT
La modificació de la vigent Ordenança Reguladora del Procediment Sancionador es
justifica per la necessitat de regular el procediment sancionador dels expedients
patrimonials per les seves normes específiques.
d) CANALS PER FER APORTACIONS
La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient poden, en exercici del dret que
els reconeix l’article 133.1 de la Llei 39/2015 remetre les seves opinions i aportacions
sobre els aspectes plantejats a través del formulari indicat.
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