CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DELS CENTRES PER A MAJORS DEPENENTS DEL MUNICIPI DE
CALVIÀ
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 de modificació d'ordenança a dalt referenciat, es procedeix a substanciar una consulta
pública mitjançant el portal participacalvia.es, en la qual 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) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
En compliment amb l'anterior es planteja el següent qüestionari:
Els ciutadans/es, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves
opinions sobre els aspectes plantejats en aquest qüestionari fins el dia 11 de setembre de 2017,
mitjançant el següent correu electrònic: b
 enestarsocial@calvia.com
Antecedents de la norma

L'Ajuntament de Calvià va elaborar l'Ordenança Reguladora dels
Centres per a Majors depenents en el municipi de Calvià.
L'objecte d'aquesta ordenança és la regulació dels centres
d'atenció integral per a persones majors depenents en el
municipi de Calvià, que s'estructuren com una activitat de
caràcter econòmic-social adreçada a atendre les necessitats
d'allotjament, manutenció i/o atenció física, psíquica i social.

Problemes que es pretenen - Es vol introduir el servei de menjar a domicili perquè a
solucionar amb la nova

l'ordenança actualment en vigor només es regula el servei
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norma

d'alimentació bàsica en els propis centres.

Necessitat i oportunitat de Aquesta modificació de l'ordenança respon a la necessitat de
la seva aprovació

millorar-la i adaptar-la a la realitat social actual.

Objectius de la norma

L'Ajuntament de Calvià, mitjançant la modificació d'aquesta
ordenança pretén millorar-la i adaptar-la a les noves necessitats
de la població del municipi.

Possibles solucions

És

manifestament

necessari

modificar

alternatives, reguladores i

contemplar i regular la nova realitat social de les Persones

no reguladores.

Majors.
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