CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA
MODIFICACIÓ D'ORDENANCES

3/2019

Data: 8 de enero de 2020

Després de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, LPACAP, s'han establert nous requisits per a l'aprovació de
disposicions de caràcter general, com són les Ordenances:
1. D'acord amb el previst en l'article 130 de la LPACAP, les Administracions Públiques
revisaran periòdicament la seva normativa vigent per adaptar-la als principis de bona
regulació i per comprovar la mesura en què les normes en vigor han aconseguit els objectius
previstos.
2. D'altra banda, la modificació d'Ordenances requereix d'un procés previ a l'elaboració del text
l'aprovació del qual o modificació es pretén, a fi de fomentar la participació de la ciutadania
en l'elaboració d'aquest tipus de normes.
3. Així, i d'acord amb el previst en l'article 133.1 de la LPACAP, s'haurà de realitzar una
consulta pública mitjançant el recurs a la pàgina Web de l'Ajuntament a fi de que per part de
la ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la
norma, es puguin manifestar les seves opinions i suggeriments sobre els següents aspectes:
a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la nova regulació.
b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c. Els objectius de la norma.
d. Les possibles solucions alternatives.
4. La LPACAP no estableix termini per a aquest tràmit, però per analogia amb la regulació del
mateix per a l'Estat, segons s'indica en l'article 26.2 de la Llei 50/1997, en la redacció donada
per la Disposició final 3ª de la Llei 40/2015, podria ser per termini de quinze dies naturals.
5. Després de consultar amb el departament municipal corresponent i recollint l'experiència
haguda en la gestió en anys anteriors, els temes que en principi requereixen d'una
reconsideració són els que a continuació s'exposen:
Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis municipals a les
escoles infantils de 0 a 3 anys.
a. S'ha vist la necessitat d'incorporar el servei de menjador, per al que es pensa a utilitzar els
serveis de l'empresa adjudicatària de la prestació d'aquests serveis en els centres
d'ensenyament no universitari dependents del Govern.
b. S’ha constatat la necessitat de reordenar la quantia dels pagaments de matrícula i els
mensuals, de manera que, sense variar el cost per curs, es pugui reduir l'import de la
matrícula.
c. Sembla necessari incorporar a l'Ordenança el sistema de tarifes reduïdes per a nuclis
familiars en situació de vulnerabilitat econòmica, basat en els mateixos criteris que
s'apliquen per a l'ajudes econòmiques, consensuat amb el Consell Insular.
Per tot això i d'acord amb el que es preveu en l'article 133.1 de la Llei, en relació amb el 83.2 del
mateix text legal, es realitza una consulta pública mitjançant el recurs a la pàgina Web de
l'Ajuntament i durant un termini de 15 dies naturals, des del 8 de gener fins al pròxim 22 del
mateix mes, a fi de que per part de la ciutadania i de les organitzacions més representatives
potencialment afectades per la norma, es puguin manifestar les seves opinions i suggeriments
sobre els aspectes anteriorment assenyalats o qualsevol altre, però sempre referent a la ordenança
esmentada.
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