CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA DE REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS A LA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL

D'EQUIPAMENT JUVENIL “ES

GENERADOR”
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, amb l'objectiu de
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes,
amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança a dalt referenciat, es
procedeix a substanciar una consulta pública, mitjançant el portal participacalvia.es,
en la que es recaptarà l'opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives
potencialment afectats per la futura norma en relació a:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c)El objectius de la norma
d)Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries
En compliment amb l'anterior es planteja el següent questionari:
Els ciutadans/es, organitzacions i associacions que així ho considerin, puguin fer
arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquest questionari, fins el
dia

28

d'agost

de

2019,

mitjançant

el

següent

Calvià

va

correu

electrònic:

secretaria@calvia.com

Antecedents

de

norma

la L'Ajuntament

de

elaborar

l'Ordenança

reguladora del preu públic per a la prestació de serveis a
la

instal·lació

municipal

d'equipament

juvenil

“Es

Generador”, publicada la darrera modificació al BOIB de
18 de desembre de 2014.
L'objecte de l'esmentada Ordenança fou regular els preus
públics dels serveis prestats a la instal·lació municipal
d'equipament juvenil “Es Generador”.
Problemes
pretenen

que

es - Adaptar la regulació dels preus públics a tots els serveis

solucionar prestats pel Servei de Joventut, ampliant-lo a aquells

C/Julià Bujosa Sans, Batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears.
Tel. 971.139 100 · participacionciudadana@calvia.com

amb la nova norma

serveis que es prestin als diferents nuclis del municipi i
no només a Es Generador.
- Reduir les tarifes dels serveis i establir una única tarifa
per a residents i no residents.
- Afegir tarifes per a activitats no contemplades com
acampades i ús de la sala multimèdia M3.
- Contemplar activitats gratuïtes i tarifes per a activitats
especials.
- Ampliar el termini de pagament mensual per als
lloguers dels bucs d'assaig.
- Contemplar l'exempció del pagament de les tarifes
relatives als cursos i tallers juvenils, per a aquells usuaris
amb dificultats econòmiques que aportin un informe de
serveis socials acreditant aquestes circumstàncies.
- Afegir fiances no contemplades.

Necessitat

i Aquesta

oportunitat de la seva necessitat
aprovació

modificació
de

de

l'Ordenança

contemplar

noves

respon
situacions,

a

la

com

l'ampliació del Servei de Joventut a tots els nuclis del
municipi, a la demanda de la ciutadania de baixar les
tarifes i la necessitat de contemplar nous serveis.

Objectius de la norma

L'Ajuntament de Calvià,

mitjançant

la modificació

d'aquesta Ordenança pretén donar a la ciutadania un
millor accés als serveis juvenils.
Possibles

solucions És manifestament necessari modificar l'Ordenança per

alternatives,
regulatòries

regular les noves situacions i garantir un millor accés als
i

no serveis juvenils.

regulatòries
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