
 
 
 
 

 
 

OD-04 
PRESIDÈNCIA 
Ple extraordinari, de 16 de desembre de 2020 
CI, de 9 de desembre de 2020 
 
Aprovar el Pla normatiu comarcal de l’any 2021. 

 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El preàmbul de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, en endavant LPACAP, preveu que per tal d’augmentar la 
seguretat jurídica, i la predictibilitat de l’ordenament, s’aposta per millorar la planificació 
normativa «ex ante». Per això, totes les administracions han de divulgar un pla anual 
normatiu en què es recullin totes les propostes amb rang de llei o de reglament que s’hagin 
d’elevar per a la seva aprovació l’any següent. 
 
En aquest sentit, l’article 132 de la LPACAP, estableix l’obligació a les administracions 
públiques de fer públic anualment 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. 
 
D’aquesta manera, d’acord amb un principi de bona regulació, s’afavoreix la predictibilitat i 
l’avaluació pública de l’ordenament.  
 
En l’àmbit del Consell Comarcal del Vallès Oriental, tenint en compte la naturalesa i àmbit 
de la potestat reglamentària, això suposa l’obligació amb caràcter anual d’elaborar i aprovar 
un pla normatiu amb relació a les iniciatives reglamentàries, és a dir ordenances i 
reglaments comarcals.  

 
2. El 9 de desembre de 2020 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques.  
 

2. L’article 6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, estableix que les entitats locals disposen d’un registre electrònic 
general d’apoderaments, en el qual s’han d’inscriure, almenys, els de caràcter general 
atorgats «apud acta», presencialment o electrònicament, per part de qui tingui la condició 
d’interessat en un procediment administratiu a favor de representant, per actuar en el seu 
nom davant les administracions públiques. També hi ha de constar la validació efectuada 
del poder. 

 



 
 
 
 

 
 

3. L’article 10.1 c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, preveu que la informació relativa a les decisions i 
actuacions amb rellevància jurídica que l’Administració ha de fer pública en aplicació del 
principi de transparència ha d’incloure els procediments normatius en curs d’elaboració, 
amb la indicació de l’estat de tramitació en què es troben. 
 

4. L’article 14 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que és competència del 
Ple, entre d’altres, l’aprovació del reglament orgànic i les ordenances. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar el Pla normatiu comarcal de l’any 2021 amb el contingut següent:  

 
a) Reglament del servei de menjador escolar.  
b) Reglament del servei d’assistència tècnica en l’àmbit de medi ambient i territori.  
c) Reglament de l’administració electrònica. 
d) Reglament del registre de grups d’interès. 
e) Reglament del registre de designes apud acta.  
f) Reglament del registre de funcionaris habilitats en procediments que requereixen 

identificació o firma i còpies autèntiques.  
 

2. Publicar el Pla normatiu comarcal precedent en el Portal de la transparència del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental.  

 

 
 
Document signat electrònicament. 
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