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Trámite Consulta pública previa ao regulamento orgánico de participación
cidadá

CONSULTA PÚBLICA PREVIA AO REGULAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN
CIDADÁ

De conformidade co previsto no artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procede-
mento Administrativo Común das Administracións Públicas, co obxectivo de mellorar a
participación dos cidadáns no procedemento de aprobación de normas e con carácter
previo á elaboración destas, se sustanciará unha consulta pública a través do portal web
da Administración competente, na que se recabará a opinión dos suxeitos e das organi-
zacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma acerca de: 

a) Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa. 
b) A necesidade e oportunidade da súa aprobación. 
c) Os obxectivos da norma.
d) As posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.

A) Problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa
Desde fai varios anos estamos inmersos nun proceso de cambio da administración local
e de lexislación, polo que é necesario que a cidadanía aumente a súa capacidade de de-
cisión en diversas cuestións, e para iso hai que dotala de mecanismos e estruturas de
participación que permitan incorporar novas tecnoloxías da información no desenvolve-
mento dos procesos de participación. 

Así mesmo, ademais da relación coas persoas físicas, na elaboración deste regulamento
buscamos implementar a participación das asociacións e colectivos, cas cales mantemos
ao longo do ano diversas xuntanzas pero sen ter estas un carácter máis oficial (audien-
cias veciñais, consellos sectoriais, redes sociais...).

E é que hoxe a cidadanía require unha actuación o máis transparente e áxil posible no
funcionamento da administración, e precísase garantir que a participación cidadá sexa
efectiva en calquera momento e circunstancia. 

B) Necesidade e oportunidade da súa aprobación
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É necesario aprobar un novo texto xa que o actual está obsoleto debido a que data do
01.03.1996. 

C) Obxectivos da norma
Establecer un sistema ordenado de democracia local que reforce o dereito constitucional
á participación nos asuntos públicos proclamado no artigo 23 da Constitución, o cal esta-
blece que “os cidadáns teñen dereito a participar nos asuntos públicos, directamente, ou
mediante representantes libremente elixidos en eleccións periódicas por sufraxio univer-
sal”. 

Así, preténdese dar voz á cidadanía, explorando os diversos dereitos dos que dispón e
reforzando o exercicio dos mesmos: dereito á participación, dereito á información, derei-
to de petición,  dereito de audiencia,  dereito de iniciativa cidadá, dereito a presentar
queixas, reclamacións e suxestións, dereito de intervención nas sesións públicas munici-
pais, dereito á consulta popular, ao acceso e utilización das tecnoloxías da información e
comunicación e de reunión. 

D) Posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias

- Regulamento de Participación Veciñal, aprobado polo Pleno Municipal o 01.03.1996.

- Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso á información pública e bo
goberno, que se publicou o 10 de decembro de 2013 no Boletín Oficial do Estado.

-  Artigo  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  Procedemento  Administrativo  Común  das
Administracións Públicas, que regula a participación da cidadanía no procedemento de
elaboración de normas con rango de Lei e regulamentos.

Os cidadáns, organizacións e asociacións que así o consideren poden facer chegar as
súas opinións sobre os aspectos expostos no seguinte cuestionario, que figura como
anexo único a este anuncio,   durante o  prazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES a
contar  desde  o  día  seguinte  ao  de  publicación  do  presente  anuncio  no
taboleiro electrónico do concello de Bueu, aloxado na sede electrónico do concello
de Bueu (https://bueu.sedelectronica.gal/). 

Para o exercizo deste dereito, os cidadáns, organizacións e asociacións que desexen
facer  chegas  as súas suxestións dispoñen dun trámite  electrónico no  “Catálogo de
trámites” da  sede  electrónica,  denominado  “Participación  na  Elaboración  de
Normativa”, a través do cal poderán realizar a  Tramitación Electrónica  e Descargar
instancia 

PUBLÍCASE   PROPOSTA DE REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN VECIÑAL AXUNTA  
Á PRESENTE CONSULTA     

https://bueu.sedelectronica.gal/?x=qtUXy7n7utR86rAXxSbzwLYFkd-N6AkLLECz4x8xpIsFjTXpkSsnKCSIpyYkZyzZ
https://bueu.sedelectronica.gal/?x=qtUXy7n7utR86rAXxSbzwLYFkd-N6AkLLECz4x8xpIsFjTXpkSsnKCSIpyYkZyzZ
https://bueu.sedelectronica.gal/?x=kDzhhHgB*sUeJ2N2qoYZ5en5Ca89275UQaSrycMTR9WSqOEsklLfjXZpAzaH4a44
https://bueu.sedelectronica.gal/
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