CONSULTA PÚBLICA I AUDIÈNCIA PRÈVIA DE L’ESBORRANY DEL REGLAMENT
D'ÚS DE LES ESCOLES D’ESTIU DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT
D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, i amb la finalitat de millorar la participació dels ciutadans en els
procediments normatius, s'estableix que, amb caràcter previ a l’elaboració dels projectes
normatius de les Administracions Locals, s’ha de substanciar una consulta pública per mitjà del
portal web de l’administració, per tal d’obtenir l’opinió dels subjectes i organitzacions més
representatives potencialment afectats per l’actuació normativa.
El mateix precepte preveu, amb independència de la consulta pública, un tràmit d'audiència prèvia
en el portal web de l'administració per tal que els ciutadans afectats puguin realitzar aportacions
addicionals a la norma.
Amb aquesta mesura, s'ha acordat l'obertura d'un període de deu dies de consulta pública alhora
que d'audiència per tal que les persones que es considerin potencialment afectades per
l’aprovació del Reglament i/o amb interessos legítims puguin presentar els suggeriments i les
opinions que estimin pertinents al text del Reglament, amb caràcter previ a la seua aprovació
inicial per l'Ajuntament.

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa i els objectius de la normativa
El reglament pretén dotar d’un marc regulador per a l’activitat «escoles d’estiu» de l’Ajuntament
d’Eivissa. Destinades, sobretot, a la conciliació de la vida laboral i familiar amb una oferta d’un oci
educatiu i saludable.
Mitjançant aquest, l’Ajuntament d’Eivissa disposarà d’un document que reforça la tasca educativa
del personal i les normes de convivència entre els usuaris d’aquesta activitat, per fer-la més clara i
justa.
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La necessitat i oportunitat de la seua aprovació
El gran nombre de participants del programa, i què va en augment cada any,

fa necessari

l’aprovació d’aquest reglament, per disposar d’un marc normatiu legal que reguli les conductes de
respecte cap a tota persona usuària i el bon funcionament de l’activitat.

Els objectius de la norma
És objecte del present reglament la regulació d'ús, procediments d'informació i pagament dels
serveis oferts i serà aplicable a totes les persones que siguin consumidores d'activitats i recursos.
Tot allò no previst per aquest reglament quedarà regulat pel Decret 23/2018, del 6 de juliol pel qual
es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de joventut .
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
Amb l’aprovació del Reglament, l’Ajuntament d’Eivissa, com s’ha exposat anteriorment, gaudirà
d’un marc normatiu eficient que li permetrà regular l’accés al servei de forma clara i àgil. Evitant
treballar fora d’un marc normatiu més subjectiu que dificultava la feina de les persones
treballadores a les escoles d’estiu, produït per la diversitat de situacions que presenten els

2/2

Codi Validació: 9WA6QFPG5DW9N3ZNCJ7LNYQ5Q | Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

usuaris.

