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RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

ASUNTO: CONSULTA PÚBLICA PREVIA Á ELABORACIÓN DO PROXECTO DE
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO USO DAS VIVENDAS DE
EMERXENCIA SOCIAL PERTENCENTES AO CONCELLO DE VAL DO DUBRA
ANTECEDENTES:
Visto que o Concello de Val do Dubra dispón na actualidade de unha vivenda de
emerxencia social.
Visto que é preciso contar con unha normativa que regule o uso de dita vivenda.
Visto que según o previsto no artigo 133 da Ley 39/2015, de 1 de outubro sobre
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, con carácter
previo á elaboración dun proxecto o anteproxecto de ley ou de regulamento
(ordenanzas/regulamentos municipais) sustanciarase unha consulta pública a través
do portal web da Administración competente na que se recabará a opinión dos
suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola
futura norma acerca dos problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa, a
necesidade e a oportunidade da sua aprobación, os obxetivos da norma e as posibles
solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.
RESOLVO:

CVD: EMMuRYbQ8X5sr++2kWpk
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Primeiro. Someter a Consulta previa a elaboración do anteproxecto de Ordenanza
Municipal reguladora do uso das vivendas de emerxencia social pertencentes ao
Concello de Val do Dubra, outorgando un prazo de 5 días hábiles a contar desde a súa
publicación na web municipal co fin de que os cidadáns e as entidades que o
consideren convinte poidan facer chegar as súas opinións sobre os problemas que se
pretenden solucionar, alternativas regulatorias e non regulatorias, necesidade da súa
aprobación e obxetivos, a través do buzón de correo electrónico
alcaldia@valdodubra.gal , a través do Rexistro Municipal ou de calquera dos
establecidos no artigo 16.4 da Ley 39/2015 de 1 de octubro
Segundo. Dar publicidade da presente iniciativa na páxina web así como nas redes
sociais municipais co fin de lograr a máxima difusión e coñecemento por parte da
cidadanía.
Asinado polo Sr. Alcalde José Manuel Varela Ferreiro, na data expresada á marxe da
presente resolución. Pola Secretaria Celia Nercellas Colmeiro tómase razón para a
súa transcrición ao libro de resolución da alcaldía aos efectos de garantir a súa
integridade e autenticidade (art 3.2 do R.D 128/2018).

