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_
Aquest Ajuntament pretén aprovar el Reglament dels Vigilants Locals de l’Ajuntament
de Taradell.
_
Per tal de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de
normes amb rang reglamentari, i en compliment d’allò disposat a l’article 133 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques –LPACAP-, amb caràcter previ a l’elaboració del Reglament, se substancia
una consulta pública prèvia per demanar l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions
més representatives que potencialment es puguin veure afectats per la mateixa, sobre
una sèrie d’aspectes com són els problemes que es pretenen solucionar amb la
iniciativa i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles
solucions alternatives reguladores i no reguladores.
_
En conseqüència, se sotmet a consulta pública prèvia a l’elaboració del Reglament
regulador del servei municipal dels Vigilants Locals.
_
MEMÒRIA
_
Antecedents: L’Ajuntament de Taradell disposa de Vigilants locals que no disposen
de cap norma interna de funcionament, organització i règim.
_
Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa i objectius de la
norma: Establir la normativa sobre els aspectes referits a l’anterior apartat per tal de
millorar el servei, tant respecte els ciutadans, com els òrgans municipals, com respecte
els propis Vigilants Locals que disposaran d’un marc normatiu específic que els
permetrà tenir una referència clara quan als drets, obligacions i forma de prestar el
servei.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació: És necessari aprovar el
Reglament per quan fins ara s’aplicava al servei i, per tant, els vigilants, la normativa
general aplicable a tots els funcionaris, sense que es tingués en compte que es tracta
d’un servei públic amb unes característiques molt específiques.
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores: No existeixen
solucions alternatives a les possibilitats que ofereix l’aprovació d’un reglament quan a
la regulació d’un servei municipals de les característiques del de Vigilants Locals, més
enllà de l’aplicació de la normativa general que s’ha aplicat fins ara.
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_
Durant el termini dels vint dies (art. 83.2 LPACAP) següents a la publicació del present
Edictes al lloc web municipal, els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho
considerin, podran fer arribar les seves opinions a través de la següent bústia de
correu electrònic: taradell@taradell.cat
Taradell, 19 de febrer de 2020
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