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Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU

Instruccions - Procés de participació
ciutadana previ a l'aprovació de normativa
(art. 133.2 Llei 39/2015), referent a la
modificació de l'Ordenança reguladora del
servei urbà de taxi del municipi de Salou

Localització de l'activitat

Procés de participació ciutadana (art. 133.2 Llei 39/2015), referent a la
modificació de l'Ordenança reguladora del servei urbà de taxi del municipi de
Salou
Instruccions
La participació en aquest procés es realitzarà de manera exclusivament telemàtica a través
de l’Oficina Virtual, d’acord amb l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
El procés es publica a l’apartat “Processos Participatius” del Tauler d’edictes de l’Oficina
Virtual de l’Ajuntament de Salou. Aquesta publicació conté l'esborrany de la normativa.
La participació en aquest procés requereix la identificació electrònica de l’interessat, s’inicia
amb l’opció “Tramitar” inclosa a la pàgina principal del procés participatiu i permet dues
possibilitats:
1) Afegir una nova aportació
Per afegir una nova aportació, des de l’opció “Tramitar”, un cop identificats, és
necessari omplir el formulari i descriure la nova aportació en el camp “Detall de la
proposta”. Opcionalment, es pot incorporar documentació addicional.
L'aportació introduïda es numerarà i es publicarà, de manera anonimitzada, a la
pàgina principal de la consulta perquè pugui ser consultada per la resta d’interessats
i, si escau, donar-li suport.
2) Adherir-se a una aportació existent
La pàgina de publicació conté les diferents aportacions que hagin arribat. Aquestes
aportacions es publicaran per ordre cronològic i estaran numerades i anonimitzades.
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Per adherir-se a una aportació existent, des de l’opció “Tramitar”, un cop identificats, és
necessari omplir el formulari i informar el número d'aportació a la qual es dona suport en el
camp “Detall de la proposta”.
Salou, 3 de març de 2020

Aquest edicte ha estat exposat al tauler
d'edictes en data 03-03-2020
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