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1. Presentació del document
En els termes de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), “Participació dels
ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de Llei i reglaments”,
prèvia aprovació d’una normativa s’ha d’obrir un període de consulta pública en el web
municipal per tal de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma. D’acord a l’article 133, la
consulta s’ha de centrar en les següents qüestions:
A.
B.
C.
D.

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.
Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Així doncs, amb el present document es vol donar comptes de la consulta pública
prèvia a l’aprovació del Reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet, de l’Àrea
Orgànica Municipal de Benestar Drets socials, que es va habilitar mitjançant el portal
web de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat durant el
període comprés entre el 05/09/2017 i el 05/10/2017, ambdós dies inclosos.

2. Descripció de la Consulta Pública.
2.1 Ubicació de la informació a l’espai web

A l'hora de fer la publicació a la pàgina web municipal, es determinà que la Seu
Electrònica seria l’espai on s’ubicaria el procés de consulta pública, com a garantia
d’integritat, veracitat i actualització dels continguts i de navegació i comunicació
segures.
En aquest mateix espai, s’habilità un espai dins l'apartat "Normatives municipals",
creant el nou epígraf (Ordenances municipals en procés de consulta pública).
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Per donar visibilitat al procés de consulta pública, s’ha ubicat la notícia de la consulta
en la portada web municipal mitjançant un bàner que adreçava de manera directa al
formulari de la consulta. El bàner també s’ha ubicat als següents espais:




Portal de Transparència Municipal
Pàgina web de Participació Ciutadana
Pàgina web de l’Àrea orgànica de referència. En aquest cas, Benestar i Drets
socials.
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D’altra banda, per facilitar l’opinió i un millor coneixement de la matèria per part de la
ciutadania en general, es van posar a disposició, al mateix espai web de la consulta,
els següents documents complementaris:
I.

Llei 12/2009, de 10 de juliol. Llei d'Educació de Catalunya (LEC)

II.

REGLAMENT DEL CONSELL EDUCATIU DE L'HOSPITALET (25-1-12) PLE

III.

Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulador de les bases generals
d'organització i de funcionament dels Consells Escolars Municipals.

2.2 Consulta pública al web
La consulta al web es va realitzar mitjançant un qüestionari amb la següent estructura:
NOM I COGNOMS:
SEXE:
HOME
DONA
EDAT:
DISTRICTE / BARRI:
DNI:
CORREU ELECTRÒNIC:
Autoritzo
Dono la meva conformitat per a que les dades personals aportades s’incloguin als
fitxers de protecció de dades de titularitat municipal, amb la única finalitat que sigui em
tramesa informació relativa a les activitats de la pròpia consulta.
REGLAMENT DEL CONSELL EDUCATIU DE L’HOSPITALET
L’Ajuntament de l’Hospitalet té la voluntat de procedir a la modificació del reglament
del Consell Educatiu de la ciutat. En aquest sentit, i de conformitat amb el previst a
l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques (LPACAP): 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 la opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives
potencialment afectats per la futura norma sobre: problemes que pretén solucionar, la
necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles
solucions alternatives.

Quin són els
principals apartats
que cal millorar i/o
modificar del
reglament?

Objectius
Funcions i competències
Durada
Òrgans del Consell
Composició del Plenari
Calendari d’eleccions
Elecció de representants i nomenaments per al Plenari
Funcionament
Altres: camp obert (màxim 60 caràcters)
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Veu vostè
necessària la
modificació d’
aquest reglament?

Assenyali els
principals objectius
del futur reglament

SÍ
NO, el reglament actual és vàlid
Altres: camp obert (màxim 60 caràcters)
Superar l’àmbit estrictament escolar en coherència amb la
carta de ciutats educadores i amb el projecte educatiu de la
ciutat.
Participar activament i d’una manera més directa en el
seguiment de la política educativa de la ciutat.
Generar opinió, en l’àmbit de l’educació, adreçada a la
ciutat i a les institucions.
Altres: camp obert (màxim 60 caràcters)

APORTACIONS CONCRETES AL REDACTAT
Aportació 1

Màxim 400 caràcters.

Aportació 2
Aportació 3
Aportació 4
En les cas que tingui més aportacions a realitzar, pot fer-les arribar a
participacio.ciutadana@l-h.cat per tal de ser degudament incorporades a la consulta.
Vol rebre
informació sobre les
sessions
participatives
presencials ?

SÍ
NO

En compliment del que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, l’informem que les dades recollides en aquest formulari s'incorporaran a un fitxer automatitzat
propietat d'aquest Ajuntament amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud. Pel que fa al tractament i a l'ús d'aquestes
dades de caràcter personal li recordem que a qualsevol moment pot exercir els drets d'accés, de rectificació, de
cancel·lació i d’oposició davant l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (carrer de Girona, 10, planta baixa].

2.3 Difusió de la consulta.
El període de la consulta pública amb motiu del futur Reglament Educatiu de
L’Hospitalet va ser des del 5 de setembre de 2017 fins el 5 d’octubre, ambdós dies
inclosos.
A banda de l’espai habilitat en el web en la Seu Electrònica de L’Hospitalet, es va fer
difusió activa de la mateixa mitjançant les xarxes socials institucionals, especialment el
Facebook i el Twitter, per tal de fer el màxim de difusió possible i afavorir la màxima
participació de la ciutadania.
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3. Aportacions rebudes i resposta a les aportacions
per part la Regidoria d’Educació.
En el marc de la consulta online i dels canals de comunicació habilitats durant el
període de consulta pública es van rebre aportacions i propostes per part de grups
d’interessats així com també de ciutadania interessada en a temàtica.
A continuació, es recullen el llistat de les aportacions recollides així com la resposta
per part de la Comissió Redactora del nou Reglament de la Regidoria d’Educació.
Aportacions:
-

En el marc d’un dels objectius del consell educatiu de l’Hospitalet està el de
participar activament i d’una forma més directa en el seguiment de la política
educativa de la ciutat. En aquest marc, l’aportació considera que el consell
educatiu hauria de vetllar perquè l’oferta educativa pública en edat preescolar
sigui equivalent a tots els districtes. Per exemple, al districte del centre no hi ha
cap escola bressol pública.

-

Les actes de les sessions s’haurien d’enviar com a molt tard una setmana
després de la sessió, per poder fer esmenes quan encara està recent el que
s’ha parlat. L’ordre del dia i la convocatòria s'hauria d' enviar amb 15 dies d'
antelació per poder preparar la sessió amb temps.

3.1 Respostes a les aportacions
Una vegada recollides i avaluades les aportacions, des de la comissió redactora es
dóna la següent resposta:
APORTACIÓ:

El consell educatiu hauria de vetllar perquè l’oferta educativa pública en edat
preescolar sigui equivalent a tots els districtes
RESPOSTA:

Aportació fora de l’abast de la consulta i no incorporada
OBSERVACIONS:

La seva aportació no és pròpia d’un document de regulació del consell educatiu. La seva
proposta és un objectiu de polítiques públiques. Traslladem la seva proposta al tinent d’alcaldia
i regidor de govern d’educació perquè prengui les mesures que consideri.
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APORTACIÓ:

Les actes de les sessions s’haurien d’enviar com a molt tard una setmana després de la sessió,
per poder fer esmenes quan encara està recent el que s’ha parlat. L’ordre del dia i la
convocatòria s'hauria d' enviar amb 15 dies d' antelació per poder preparar la sessió amb
temps.
RESPOSTA:

Respecte l’aportació de les actes de la sessió no s’incorpora al nou reglament perquè com la
normativa vigent no estableix cap termini per notificar-la considerem que el document ha de ser
flexible, que no en fixi un.
En relació amb la convocatòria, la legislació vigent estableix que la notificació ha de ser amb
una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas d'urgència apreciada pel president o
presidenta, que s'ha de fer constar a la convocatòria. En aquest cas, no incorporem al
document l’enviament amb 15 dies d’antelació.
OBSERVACIONS:

Tot i que no s’incorpora al nou reglament la seva aportació és positiva, les actes procurarem
enviar-les el més aviat possible. D’igual forma l’ordre del dia i la convocatòria.

8

