
ANUNCI AL PORTAL WEB DEL CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA SOBRE
LA CONSULTA PÚBLICA

D’acord amb allò que estableix l’article 133 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 procediment d’elaboració de normes i amb caràcter previ a l’elaboració

d’un projecte de reglament, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web del

Consell  Comarcal  de  la  Cerdanya,  amb  l’objectiu  de  recollir  l’opinió  dels  ciutadans  i

organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma i en relació a:

 Situació a la que es vol aportar solució amb la iniciativa

 Justificació de la necessitat de la norma

 Objectiu de la futura norma

 Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves

opinions i consideracions sobre els aspectes plantejats en el document durant el termini de 15

dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web de l’ens

comarcal, mitjançant la seva presentació:

 A través de la bústia de suggeriments de la seu electrònica del Consell Comarcal de la 

Cerdanya

 Adreçant un correu electrònic a l’adreça recepcio@cerdanya.org indicant en 

l’assumpte: “Aportacions consulta prèvia reglament funcionament del servei de Banc 

d’Aliments Cerdanya.”

 Adreçant una proposta escrita al Registre General del Consell Comarcal de la Cerdanya



PROJECTE DE REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DEL  BANC D’ALIMENTS
CERDANYA, DEL CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA

Situació a la que es vol aportar solució amb la iniciativa

El Banc dels Aliments no reparteix els aliments directament a les persones necessitades sinó

que els distribueix a través de les Entitats Benèfiques acreditades dels diferents territoris, que

són les responsables de fer-los-hi arribar.

El Consell Comarcal de la Cerdanya, exerceix el servei de repartiment dels aliments provinents

del Banc d’Aliments, servei que presta des d’un punt fixe d’entrega, a les dependències del

Consell Comarcal de la Cerdanya, en el que les persones usuàries acudeixen, prèvia derivació

d’alguna de les professionals dels Serveis Socials Bàsics.

Puntualment, el repartiment i entrega d’aliments també es dona en altres municipis, aprofitant

el punt d’atenció de la Treballadora Social de referència a l’Ajuntament corresponent.

Justificació de la necessitat de la norma

El  Consell  Comarcal  de  la  Cerdanya  planteja  un  reglament  per  al  funcionament  del  Banc

d’Aliments  Cerdanya  a  fi  i  efecte  de  poder  establir  les  normes  que  en  regeixin  el  seu

funcionament  així  com  els  termes  i  condicions  d’accés  al  servei  per  part  de  les  persones

usuàries o bé els llocs i condicions de repartiment.

 Objectiu de la futura norma

Establir els criteris a tenir en compte i els barems corresponents per tal de que la professional

de referència dels Serveis Socials Bàsics pugui fer les derivacions pertinents al servei del Banc

d’aliments Cerdanya de forma objectiva i aplicant sempre el mateix criteri segons la situació de

la/les persona/es usuària/àries.

A la vegada, fer que, les persones destinatàries d’aquest servei, puguin accedir-hi sempre que

acreditin la necessitat, en igualtat de condicions.



Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

Resulta precís aprovar aquest reglament del Banc d’Aliments Cerdanya ja que per a la prestació

del servei no existeix cap altre procediment que en reguli el seu funcionament.

D’altra banda, no s’ha trobat una solució alternativa al reglament que es proposa que aporti els

elements necessaris  per establir els criteris i  condicions del servei de repartiment del banc

d’aliments i es considera que aquest reglament és l’instrument adequat per regular aquesta

necessitat del Consell Comarcal de la Cerdanya

Puigcerdà, a la data de la signatura electrònica

El president, 
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