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ANUNCI EN EL PORTAL WEB DE L’AJUNTAMET DE SUBIRATS DE LA CONSULTA 
PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
REGULADOR DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de 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'elaboració del projecte de modificació del Reglament regulador de les 
Llars d’Infants municipals, es recapta 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.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les 
seves opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de VINT (20) dies hàbils 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.

Problemes que es
pretenen solucionar 

amb la iniciativa

Adequar la norma vigent a les 
modificacions legislatives aprovades amb 
posterioritat a la seva entrada en vigor i a 
la vegada adequar la norma a la realitat 
actual del municipi i a les necessitats de la 
seva població.

Necessitat i Oportunitat de la 
seva aprovació

Es considera oportú realitzar aquesta 
modificació aprofitant, tanmateix, l’entrada en 
vigor del nou sistema de finançament del curs 
P2, que ha comportat també l’oportunitat de 
fer una revisió de la regulació vigent i el 
funcionament de les llars d’infants municipals.  

Objectius de la norma Adequar la norma municipal a la realitat 
actual, tant normativa com veïnal. 

Possibles solucions alternatives 
reguladores i no reguladores

No es valoren altres solucions alternatives 
doncs resulta necessari adequar la norma 
reglamentaria a la legalitat vigent i a la 
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realitat actual del municipi.  

Subirats, 20 de gener de 2023

Pere Pons i Vendrell
Alcalde-President 
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