
 

ANUNCI AL PORTAL WEB DE L'AJUNTAMENT DE LA CONSULTA PÚBLICA

De  conformitat  amb  el  previst  a  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment 
Administratiu  Comú de les  Administracions  Públiques,  amb l'objectiu  de millorar  la 
participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter 
previ  a l'aprovació del projecte de Modificació del Reglament del Consell  Municipal 
d'Educació  de  Badia  del  Vallès,  es  recapta  l'opinió  dels  subjectes  i  de  les 
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

Problemes que es pretenen solucionar 
amb la iniciativa

Promoure  la  participació  de  la  comunitat  
educativa.

Necessitat  i  Oportunitat  de  la  seva 
aprovació

Permet  establir  el  funcionament,  els  
membres  i  la  regularitat  amb  la  qual  es  
convoca  el  Consell  Municipal  d’Educació,  
permetent  així  un  funcionament  d’aquest  
més àgil i funcional.

Objectius de la norma Regular  el  funcionament,  l’estructura  i  les  
funcions del Consell Municipal d’Educació.

Possibles  solucions  alternatives 
regulatòries i no regulatòries

No  existeix  alternativa  regulatòria  al  
respecte.

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar 
les seves opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de 15 dies naturals a 
comptar  des de l'endemà al  de publicació  del  present  anunci  a  la  web municipal, 
mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre,  del  Procediment  Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.

Badia  del  Vallès,  document   signat   electronicament  al  marge  per  la  Tècnica  de 
projectes  educatius,  i  el  Tinent  d’Alcaldessa  de  l’Area  de  Promoció  social  i 
acompanyament educatiu.
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