AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR
C/ NOU D’OCTUBRE N.º 3, 46711 (VALÈNCIA) TLF 962818851, FAX 962803117

ANUNCI AL PORTAL WEB DE L’AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA
SAFOR DE LA CONSULTA PÚBLICA APROVACIÓ ORDENANÇA DE
MOBILITAT SOSTENIBLE DINS DEL TERME DE GUARDAMAR DE LA
SAFOR

De conformitat amb el previst al l’article 133.1 de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment
d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança
Municipal sobre Mobilitat sostenible, es recava l’opinió dels subjectes i de les
Organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma al
voltant de:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer
arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari
durant el termini de deu dies a comptar des de el dia següent al de la publicació del
present anunci a la web municipal, mitjançant la seua presentació en qualsevol dels
llocs indicats a l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre del Procediment
Administratiu comú de les Administracions Públiques.
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