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Núm. 1951
DIPUTACIÓ DE GIRONA
Secretaria General
Edicte d’aprovació del Pla Anual Normatiu de la Diputació de Girona per
a l’exercici 2018
Aquesta Diputació, en sessió plenària que ha tingut lloc el dia 20 de
febrer de 2018, ha adoptat l’acord següent:
“PLE108/000006/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; Secretaria General (005): Aprovació del Pla Anual Normatiu de la Diputació de Girona per a l’exercici 2018. (Exp.
2018/872)
Atès que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, recull els principis als
quals s’ha d’ajustar l’exercici de les iniciatives normatives, i estableix, en l’article 129, els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, eficiència i transparència.
Atès que per tal de dotar els ciutadans de major seguretat jurídica,
l’article 132 de la norma esmentada en el paràgraf precedent disposa que anualment les administracions públiques donaran publicitat
a un pla normatiu que contindrà les iniciatives reglamentàries que
hagin de ser elevades per a la seva aprovació l’any següent.
Atès que amb la finalitat de donar compliment al referit pla, d’acord
amb les determinacions del Reglament orgànic, s’ha sol·licitat a les
diferents àrees de la Diputació de Girona la previsió normativa per
a l’exercici del 2018.
Atès que la referida Llei 39/2015, en nom d’una major seguretat jurídica, reforça la valoració normativa ex post, per la qual cosa l’article 130
imposa l’obligació d’avaluar periòdicament l’aplicació de les normes
en vigor i comprovar si s’han complert els objectius pretesos i si els seus
costos i les càrregues estan justificats i adequadament valorats.
Vista la planificació continguda en la informació remesa per les diferents àrees de la Diputació de Girona, s’ha articulat una proposta
de pla normatiu anual per a l’exercici 2018.
D’acord amb els antecedents, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda
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ACORDA:
Primer. Aprovar el Pla Anual Normatiu per aquesta Diputació, per
a l’exercici 2018, següent:
• Secretaria:
— Reglament del Butlletí Oficial de la Província (BOP)
— Nova ordenança d’Administració electrònica adaptada a les
lleis 39/2015 i 40/2015, i derogació de l’anterior ordenança
d’Administració electrònica redactada d’acord amb la Llei
11/2007 (LAE)
• Servei d’Arxius i Gestió de Documents:
— Reglament del sistema d’arxius i gestió documental adaptat a
les lleis 39/2015 i 40/2015 i a la llei 19/2014, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern
• Intervenció:
— Reglament de control intern de la Diputació de Girona
— Bases d’execució del pressupost
Segon. El Pla Anual Normatiu podrà ser modificat quan les àrees de
la Diputació de Girona elevin una proposta justificada de la necessitat inajornable d’una incorporació normativa al Pla.
Tercer. Publicar el Pla Anual Normatiu per a l’exercici 2018 en el
Portal de la Transparència i en el BOP.
Quart. Notificar aquest acord a tots els centres gestors de la Diputació de Girona.”
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notificació, de conformitat
amb l’article 46.1 de la Llei 13/1998 de 13 de juliol, de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el Ple, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent al de la seva notificació, d’acord amb l’article 124 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Girona, 28 de febrer de 2018
Pere Vila i Fulcarà
President
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