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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:
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 de la Modificació del reglament de l’Escola Municipal de Música – Centre de les Arts
(EMMCA) de L’Hospitalet, 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 21/06/2021 i el
10/07/2021, 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 bànner 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, Educació, Innovació i
Cultura i el web de l’Escola Municipal de Música i de les Arts de LH.
D’altra banda, per facilitar l’opinió i un millor coneixement de la matèria per part de la
ciutadania en general, es va posar a disposició, al mateix espai web de la consulta, el següent
document complementari:
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Procés de consulta pública prèvia per la modificació del “Regalment del servei de l’Escola
Municipal de Música - Centre de les Arts (EMMCA) adscrits a la gestió de l'Àrea d'Educació i
Cultura” de l'Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.1
2.2 Consulta pública al web
La consulta al web es va realitzar mitjançant un qüestionari amb la següent estructura:
2.2.1 Qüestionari 1 – Formulari per a la consulta pública per la modificació del reglament del
servei públic de l’Escola Municipal de Música Centre de les Arts
NOM I COGNOMS:
SEXE:
EDAT:
DISTRICTE / BARRI:
DNI:
CORREU ELECTRÒNIC:

HOME

DONA

NO BINARI

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
CENTRE DE LES ARTS
D'acord amb allò establert a l'article 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, s'ha d'obrir un període
de consulta pública a través de la web municipal respecte de diferents punts de les
modificacions que es pretenen aprovar (problemes que pretén solucionar, la necessitat i
oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions
alternatives.
Antecedents

Quin són els principals

Es té en compte la Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació,
i la posterior Llei Orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la
millora de la qualitat educativa, així com la Llei 12/2009, del 10 de
juliol, d’educació. També es tenen en compte el Decret 179/1993,
de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa,
el Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació
curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n
regula la prova d'accés, i els Decrets 5/2017, del 17 de gener, i
179/2014, del 30 de desembre, que modifiquen l’anterior.
Finalment, es tenen en compte també el Reial Decret 1577/2006,
del 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics dels
currículum dels ensenyaments professionals de música, i el Reial
Decret 303/2010, del 15 de març, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments
artístics.
Donem continuïtat al desplegament de l’oferta educativa: per a
totes les edats, interessos i necessitats.

11

URL: https://seuelectronica.lh.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6LRAeYcmZlwmVcPCS4QSZdNeSNe1BxUiEqazB
3/5

problemes a solucionar
amb la modificació de
l’Ordenança?

Veu vostè necessària
aquesta modificació?
Assenyali els principals
objectius de la
modificació

Augmentem l’oferta per a joves i adults, que tenen
disponibilitats horàries diverses i ens permetrà rendibilitzar més els
espais disponibles
Donar cabuda al desplegament d’una oferta d’ensenyaments
reglats, ensenyaments artístics professionals de música, en
l’especialitat de jazz manouche i música moderna, a l’oferta de
l’EMMCA.
Situar uns llenguatges en ensenyaments reglats que no hi són.
Transformem l’educació musical del nostre país.
Les mesures previstes per facilitar la simultaneïtat d’estudis
amb ensenyaments artístics professionals són més avantatjoses per
l’alumnat.
SÍ
NO
Incorporar una revisió de la trajectòria del servei des de la seva
creació fins a l’actualitat i apuntar alguns àmbits de creixement o
millora del mateix.
Actualitzar la nomenclatura del servei (Escola Municipal de
Música – Centre de les Arts, EMMCA) i corregir les referències a la
projecció inicial d’altres dispositius del Centre de les Arts.
Cal tenir en compte que el reglament del servei va ser aprovat
l’any 2005, i era vàlid només per a la 1a fase de la implantació (tres
cursos escolars, fins al trasllat a la seu central a Can Trinxet) i que,
per tant, no hi ha en l’actualitat un reglament vigent.
Donar cabuda al desplegament d’una oferta d’ensenyaments
reglats, ensenyaments artístics professionals de música, en l’oferta
de l’EMMCA
Altres: camp obert (màxim 60 caràcters)

Creu que hi solucions
alternatives que no
passen per aquesta
modificació?

Camp obert
Màxim 400 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.
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2.3 Difusió de la consulta.
El període de la consulta pública amb motiu de la Modificació del reglament de l’Escola
Municipal de Música – Centre de les Arts (EMMCA) de L’Hospitalet va ser des del 21/06/2021 i el
10/07/2021, ambdós dies inclosos.
La consulta va estar habilitada en el web en la Seu Electrònica de L’Hospitalet, amb banners
informatius de la consulta al web principal de L’Ajuntament de L’Hospitalet, al web de
Participació, i la d’Educació, Innovació i Cultura.
2.4 Aportacions rebudes
La consulta en web no ha comptat amb cap aportació complementària en el qüestionari
habilitat.
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