Ajuntament de Muro

FRANCISCO SABATER MULET, com a secretari de l’Ajuntament de Muro,
CERTIFICO:
Que el Ple Municipal, en sessió celebrada el passat dia 28 d'octubre de 2021, va prendre, entre
d’altres, l’acord següent:
Expedient de reglament de transport urbà de galeres de tracció elèctrica
Atès l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les
administracions públiques, que literalment diu:
<<Article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes
amb rang de llei i reglaments.
1. Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de
reglament,
s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de
l’Administració
competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i
de
les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura
norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.>>
Vista la memòria justificativa de l’expedient de reglament de transport urbà de galeres de tracció
elèctrica, que literalment diu:
<<Vist l’actual servei de transport de passatgers amb galeres que es presta al nucli de Platja de
Muro, i que funcionen mitjançant tracció d’animals de l’espècie equina.
Vista la creixent preocupació i sensibilitat social envers del benestar dels animals que conviuen en
l’entorn humà, que provoca nombroses queixes i suggeriments sobre la idoneïtat de prestar un
servei de transport públic mitjançant tracció animal al nucli turístic de Platja de Muro.
Atesa la conjuntura actual de substitució progressiva dels motors de combustió interna per motors
de tracció elèctrica, amb l’objectiu de contribuir a la reducció de l’emissió a l’atmosfera de gasos
d’efecte hivernacle.
Es pretén aprovar un reglament que reguli el transport urbà de galeres de tracció elèctrica.>>
El Ple de l’Ajuntament, amb onze vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI, PP, PSIB43022696T
PSOE, SERRA
MÉS-APIB, i dues abstencions del grup municipal UIM, acorda:
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Sotmetre a consulta pública prèvia l’expedient d’aprovació de reglament de transport urbà de
galeres de tracció elèctrica, a través del portal web de l’Ajuntament de Muro durant el termini d’un
mes, a fi de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions potencialment afectades per la
futura norma, en compliment de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
I, per què així consti i assoleixi els efectes corresponents, lliuro i signo aquest certificat, amb el
vistiplau del batle.

Muro, a la data de la signatura electrònica
Vist i plau
Secretari

Batle

