CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA MODIFICACIÓ I/O APROVACIÓ D’ORDENANCES
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 que preveu l’article 130 de l’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 un procés previ a l’elaboració del
text l’aprovació o modificació del qual 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 que preveu l’article 133.1 de l’LPACAP, s’haurà de realitzar una
consulta pública, mitjançant el recurs a la pàgina web de l’Ajuntament, a fi que la
ciutadania i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma
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. L’LPACAP no estableix cap termini per a aquest tràmit, però, per analogia amb la seva
regulació per a l’Estat, segons indica 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 durant un termini de quinze
dies hàbils.
5. Aquesta modificació ve donada pel fet que algunes famílies donen de baixa els seus
fills de l’Escola el mes de juliol i, conseqüentment, no paguen la quota prevista per a
aquest mes sense tenir en compte que cadascuna de les quotes que es paguen
mensualment no s’adiuen al cost d’aquell mes en concret, sinó a la divisió del cost total
dividit en un nombre determinat de quotes.
6. A conseqüència d’aquestes baixes en l’ingrés de les quotes, els càlculs que es fan a
principi de curs pel que fa al cost total de cadascuna de les places es veuen desajustats.
7.- Amb aquesta nova modificació es pretén evitar aquest desajustament tot passant de
pagar l’import del curs dividit en onze (11) quotes mensuals I úniques de setembre a juliol (ambdós
inclosos) com s’havia fet fins ara a la següent modificació: Malgrat el curs finalitza a finals de
juliol, es dividirà el cost del curs complet en deu (10) quotes mensuals I úniques que es pagaran de
setembre a juny (ambdós inclosos)
8.- Cal remarcar que amb aquesta modificació no s’apuja en cap quantia l’import total del curs, sinó
que es distribueix de manera que no malmeti el càlcul previ que de la totalitat del curs escolar es fa
a principi del període lectiu.
Així doncs, el tema que, en principi, requereix una reconsideració és el que a continuació

s’exposa:
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS DE L’ESCOLA INFANTIL SES
ORONELLES
• Es planteja la necessitat d’aquesta ordenança per tal d’ajustar el cost total del curs
escolar a les quotes assumides per les famílies.
• Es planteja canviar la distribució de les 11 quotes que es paguen actualment (de
setembre a juliol) a 10 quotes (de setembre a juny) sense apujar en res el preu total a
pagar per part de les famílies.
Per tot això, i d’acord amb el que preveu l’article 133.1 de l’LPACAP, 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 hàbils, a fi que la ciutadania i les
organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma puguin
manifestar les seves opinions i suggeriments sobre els aspectes anteriorment
assenyalats, o qualsevol altre, però sempre relacionats amb l’ordenança citada

