ANUNCI EN EL PORTAL WEB DE L’AJUNTAMET DE SUBIRATS DE LA CONSULTA PÚBLICA
PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT DE L’ESPAI
JOVE EN RÈGIM DE CESSIÓ D’ESPAI

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de
millorar la participació dels ciutadans en el procés d'elaboració de normes, amb
caràcter previ a l'elaboració del projecte de Reglament regulador del funcionament
de l’espai jove en règim de cessió d’espai, ubicat al nucli d’Ordal, Carrer de Mossèn
Isidre Solsona, núm.22, s’obté l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
Amb aquest Reglament es pretén regular la cessió de l’espai fora de l’horari propi del
funcionament del Servei de Joventut, principalment respecte dos supòsits:


L’ús de l’equipament com a espai de trobada entre els joves i d’activitats de caire
més autogestionat. L’ús continuaria essent públic, limitant-se per edat i a uns dies i
horaris en concret.



L’ús de l’equipament com a espai de reunió, estudi, xerrades, presentacions
d’actes, etc. L’ús seria públic i caldria entrar instància prèvia per tal de valorar i
gestionar la cessió, com en qualsevol altre espai/material de l’Ajuntament. També
es limitaria per edat.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les
seves opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de quinze dies a comptar
des de l'endemà de la publicació del present anunci en el web municipal, mitjançant
la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Subirats, 11 d’abril de 2018

