Exp.:

regulador de la utilització
temporal o esporàdica d'edificis,
locals i instal·lacions municipals.

Núm.: 67/2020

AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS

CONSULTA PÚBLICA UTILITZACIÓ TEMPORAL EDIFICIS, LOCALS I INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS
Termini de presentació de suggeriments o observacions: del 5 de març al 26 de març de 2020.
L'Ajuntament de Benifairó de les Valls, considera necessari i oportú aprovar una nou REGLAMENT
REGULADOR DE LA UTILITZACIÓ TEMPORAL O ESPORÀDICA D'EDIFICIS, LOCALS I
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS per a regular els diferents aspectes que condicionen l'atorgament
d'aquestes llicències d’ús i cessió temporals, degut a la gran demanda d'aquests espais per part del
veïnat, moviment associatiu i altres col·lectius d’interès general.
En relació amb esta qüestió, s'obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en l'article 133.1 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, fins el
26 de març de 2020 en la pàgina web municipal (www.benifairovalls.es) i en el tauler d'edictes
electrònic d'este Ajuntament, a fi de demanar l'opinió dels veïns per la futura norma sobre les
qüestions següents:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
−

L'Ajuntament de Benifairó de les Valls ve autoritzant, sense regulació concreta dels espais,
cessions temporals d'edificis municipals, com el Pla de l’Era i les seues instal·lacions, el camp
de futbol, el pavelló municipal, l’espai El Tabalet, casal jove, casa de la cultura, biblioteca, el
saló de plens municipal, la sala multi usos o la piscina municipal.

b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
−

Raons d’interès general, donar major seguretat jurídica a la ciutadania, sota una motivació
basada en facilitar i promoure el funcionament del moviment associatiu local, incentivar la
creació cultural ciutadana i possibilitar l'ús i cessió d'aquests espais públics.

c) Els objectius de la norma.
−

Aprovar una regulació del règim d’us, funcionament i cessió temporals de bens municipals.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
Els suggeriments o observacions hauran de presentar-se en el termini abans indicat, mitjançant
formulari normalitzat que s’incorpora al present document, indicant de forma expressa que es
refereixen a la consulta pública prèvia sobre “Reglament regulador de la utilització temporal o
esporàdica d'edificis, locals i instal·lacions municipals de caràcter públic”, i podran presentar-se
presencialment en el Registre General del Ajuntament de Benifairó de les Valls, pel portal web o
mitjançant qualsevol de la resta de formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.
Benifairó de les Valls, a la data de la signatura (document signat electrònicament).
El president
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que el present Edicte ha sigut publicat al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament des del dia de la
firma fins al ___________________ de 2020. Done fe.
La secretària-interventora,
María de la O Pérez Cayuela
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1 DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms/Raó Social

Nif/CIF/altres

Domicili

C. P.

Telèfon

Fax

Municipi/província

Adreça electrònica

2 REPRESENTACIÓ
Nom i cognoms/Raó Social

Nif/CIF/altres

Poder de representació que ostenta

Telèfon

3

Fax

Adreça electrònica

DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIONS
 Notificació electrònica (obligatòria per als subjectes de l’article 14 de la Llei 39/2015):
Adreça electrònica: ____________________


Notificació en paper:

Domicili a l’efecte de notificacions

Província

Telèfon

C. P.

Fax

4 EXPOSA
Qüestions plantejades:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.

Municipi
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c) Els objectius de la norma:

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

5

DEURE D'INFORMAR ALS INTERESSATS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable

Ajuntament de Benifairó de les Valls

Finalitat Principal

Tramitació, gestió d'expedients administratius i actuacions
administratives derivades d'aquests.
Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de
poders públics atorgats a aquest Ajuntament.
Les dades es podran cedir per l’ajuntament en compliment de les
seues funcions a altres administracions públiques i contractistes de
l’ajuntament. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com qualssevol
altres drets que els corresponguen, tal com s'explica en la informació
addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de
dades en la següent url www.benifairovalls.com

Legitimació
Destinataris

Drets

Informació Addicional
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SIGNATURA DEL SOL·LICITANT

A Benifairó de les Valls, ________ de _____________ de 20__.
Firmat.
ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS

Codi Validació: APD397XSX5JEW4QSHGMGFHD39 | Verificació: https://benifairodelesvalls.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

 He sigut informat de què aquest Ajuntament tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la
documentació que li acompanya per a la tramitació i gestió d'expedients administratius.
 Preste el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que
l'acompanya puguen ser utilitzats per a l'enviament d'informació d'interès general.

