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La modernització i millora en la qualitat dels serveis prestats per l’Ajuntament,
implica canvis i exigeix establir nous conceptes i regles orientades a la millora
de  l’eficiència  del  procés  administratiu,  i  a  la  reducció  de  les  càrregues
administratives que s’imposen als ciutadans i,  d’igual manera, a la  reducció
tant  dels  costos  directes,  com dels  derivats  de l'absència  de qualitat  en la
prestació que repercuteixen sobre els seus destinataris.

La  nova Ordenança  de  gestió,  recaptació  i  inspecció  dels  tributs  i  altres
ingressos de dret públic local, que derogarà l’anterior, ha de complir amb els
principis  de  bona  regulació,  en  particular  els  de  necessitat,  eficàcia,
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

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  substància  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  la  memòria  del  projecte
d’ordenança:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

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 DEU 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/processes/normativa-grit

Reus,  a la data de la signatura electrònica.

EL SECRETARI GENERAL, Jaume Renyer i Alimbau
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