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Reglament regulador del Consell de les dones del municipi l’Eliana

DECRET D’ALCALDIA
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CELIA ZANÓN ESTELLÉS
15/07/2022

FIRMADO POR

Vist que entre les actuacions que l'article 9.2 de la Constitució Espanyola encomana als poders
públics per tal d’afavorir l'exercici en plenitud dels drets i llibertats individuals, es contempla la de
facilitar la participació de la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social, que l’article
23.1 de la mateixa norma estableix que "els ciutadans tenen dret a participar en els assumptes
transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la
Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana,
atorga a la participació ciutadana un paper clau en relació al govern i administració de les entitats
locals,
Atès que l’Ajuntament de l’Eliana compta amb el Reglament municipal de participació ciutadana
(BOP nº 229, de 27/11/2020).
Vist que el desenvolupament de la legislació estatal i autonòmica per part de les entitats locals, ha
de dur-se a terme necessàriament a través de la potestat reglamentària municipal, que comporta
l'elaboració d'ordenances i reglaments. En relació a la tramitació de l’expedient administratiu per a
l’elaboració, en el seu cas, del Reglament regulador del Consell de les dones i a fi de complir amb
allò previst a l'article 133 la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, relatiu a l’obligació de l’Administració de dur a terme una consulta
prèvia abans d'aprovar normes que afecten a la ciutadania o als drets i interessos de les persones
que es puguen veure afectades, amb l’objectiu de donar audiència i demanar aportacions
addicionals que puguen traslladar-se per part d’altres persones i entitats, s’ha elaborat una fitxa
resum, en la qual es fan constar:
1. Els problemes que es pretenen atendre amb la iniciativa.
2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
3. Els objectius de la norma.
4. Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
Vist tot l'exposat, en ús de les atribucions que preveu l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 de abril,
RESOLC:
ÚNIC.- Obrir període de consulta pública prèvia per un termini de vint dies hàbils, a comptar des de
la inserció en la pàgina "web" municipal, en relació a la iniciativa d'aprovació del Reglament
regulador del Consell de les Dones, al voltant de les següents qüestions:
a) Quins problemes hauria de solucionar el Reglament regulador del Consell de les dones?
b) ¿És necessària i oportuna en aquests moments l'aprovació del Reglament regulador del Consell
de les dones?
c) Quins objectius hauria d'aconseguir l'aprovació d’aquest Reglament?
d) ¿Existeixen solucions alternatives regulatòries i no regulatòries que puguen considerar-se més
adients?
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Els suggeriments i les observacions que es desitgen formular per qualsevol veí o veïna o entitat
inscrita al registre municipal d'associacions hauran de ser presentades en el termini de vint dies
hàbils abans assenyalat, dirigides a l'Alcaldia, indicant de forma expressa que es refereixen a
«Reglament que regula de composició y funcionament del Consell de les dones del municipi
l’Eliana», i podran ser presentades per registre d'entrada de l'Ajuntament o per correu electrònic
dirigit a: igualtat@leliana.es, havent d'identificar-se en tot cas amb el nom i cognoms o raó social,
així com el número de DNI, NIF o document identificatiu que permeta verificar la identitat de la
persona sol·licitant de forma correcta.
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