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El servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers per carretera únicament es presta
a la ciutat de Reus a través de l’empresa municipal Reus Transport Públic SA i esdevé un
servei imprescindible per la vida privada i social dels ciutadans de Reus. Per tant, es tracta
d’una prestació patrimonial pública de caràcter no tributari.

D’acord amb el que disposen la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic,  per  la  qual  es  transposen  a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del
Parlament Europeu i  del Consell  2014/23/UE i  2014/24/ UE, de 26 de febrer del 2014,
entre d’altres,  la Llei  58/2003, de 17 de desembre, General  Tributària i  el  Reial  decret
legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  les  contraprestacions  establertes  per  les  prestacions
patrimonials públiques no tributaries han de ser regulades mitjançant ordenança.

D’acord amb el que disposa l’article 25.3 del Reglament de Participació Ciutadana de Reus
i l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions  Públiques,  l’Ajuntament  substancia  una  consulta  pública  prèvia  a
l’elaboració del projecte d’ordenança, per tal d’incorporar l’opinió dels subjectes i de les
organitzacions  potencialment  afectades  per  la  futura  norma,  en  relació  als  aspectes
següents  i  que  consten  desenvolupats  a  l’apartat  4  de  la  memòria  del  projecte
d’ordenança: 

a) Problemes  que  es  pretenen  solucionar  amb  la  iniciativa  d’elaborar  una  nova
ordenança municipal d’administració electrònica. 

b) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de l’ordenança.
d) Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. El contingut de la

memòria del projecte es pot consultar a través d’aquest enllaç: 

El contingut de la memòria del projecte es pot consultar a través d’aquest enllaç: 

https://transparencia.reus.cat/ajuntament-de-reus/relacio-amb-la-ciutadania/ordenances-
municipals-en-elaboracio

El termini per a presentar les seves opinions i criteris en relació a la matèria objecte de
regulació, és de QUINZE DIES HÀBILS a comptar des del dia següent a la seva publicació al
tauler electrònic municipal. 
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La ciutadania, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les
seves opinions i aportacions al respecte, a través de l’espai habilitat al portal d’internet
«reus participa» https://participa.reus.cat/?locale=ca

El secretari en funcions
Josep Maria Sabaté Vidal
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