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PLA NORMATIU 2019-2020
Les iniciatives reglamentàries (reglaments i ordenances) que es preveu seran elevades al
Ple d’aquest Ajuntament per a la seva aprovació fins el 31 de desembre de 2020 seran les
següents:
A) Creació de normes de caràcter reglamentari:
1. *Ordenança reguladora de l’Administració electrònica.
2. *Reglament per a l’atorgament de subvencions.
3. *Reglament del cementiri municipal.
4.*Reglament d’organització i funcionament de la ràdio municipal.
5. *Ordenança municipal de recollida de residus
6. *Ordenança reguladora de les zones d’aparcament regulat.
7. *Ordenança reguladora dels espectacles públics de caràcter extraordinari.
8. *Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb mostres comercials.
9. *Ordenança reguladora de la venda no sedentària.
10. *Reglament de règim intern de l’escola municipal d’adults.
11. *Ordenança de VMP (vehicles de mobilitat personal).
12. **Ordenança municipal de les condicions per a les instal·lacions destinades a
establiments comercials de més de 500 m2 de superfície construïda.
13. **Reglament d’ús d’habitatges de titularitat municipal.
14. **Reglament de règim intern i ús de les instal·lacions del Centre Obert Capicua.
B) Modificació de normes de caràcter reglamentari ja existents:
1. *Reglament orgànic municipal.
2. *Reglament de participació ciutadana.
3. *Reglament sobre l’ús dels horts ecològics per a jubilats de Torredembarra.
4. *Reglament de règim intern de l’Escola municipal de música.
5. *Reglament del servei municipal de llars d’infants.
6. *Ordenança de civisme i convivència ciutadana.
7. *Ordenança reguladora de les activitats urbanístiques.
8. **Ordenança sobre l’estalvi i ús eficient de l’aigua.
9. **Ordenança sobre energia solar tèrmica.
10. **Ordenança de sorolls i vibracions.
11. **Mapa de capacitat acústica.
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12. **Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals.
La qual cosa es fa pública en compliment de l’article 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Torredembarra, 20 de gener de 2020
L’Alcalde,

Eduard Rovira Gual
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