ANUNCI AL PORTAL WEB DEL CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA DE LA
CONSULTA PÚBLICA
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 d’un Reglament i ordenança fiscal per a la gestió
indirecta del Servei de Transport Adaptat, es recapta l'opinió dels subjectes i de les
organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
La ciutadania, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les
seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de
deu dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web del
Consell Comarcal, 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 o bé enviant un correu electrònic a msegura@cerdanya.org
Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa:
El servei de transport adaptat és un servei que té com a finalitat facilitar el transport de les
persones discapacitades, persones amb problemes de mobilitat i persones amb
dependència, a fi i efecte que puguin accedir, dins la comarca de la Cerdanya, als serveis
socials d’atenció especialitzada, que permetin garantir o afavorir la seva integració a
l’entorn.
El servei de transport adaptat és un servei de titularitat pública del Consell Comarcal de la
Cerdanya.
El servei es finança mitjançant dotació econòmica atorgada per la Generalitat de Catalunya
i es complementa, en part, per les aportacions de les persones usuàries regulades per la
corresponent ordenança fiscal.
Necessitat i oportunitat de la seva aprovació
Amb la finalitat de disposar d’un marc regulatori que asseguri el correcte funcionament del
Servei de Transport Adaptat gestionat de manera indirecta.
Objectius de la norma
La correcta gestió del Servei.
Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries
Resulta necessari aprovar un Reglament per a la correcta prestació del Servei de
Transport Adaptat.
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