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ANNEX I - CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE L’APROVACIÓ D’UNA 
NORMA MUNICIPAL 

 
Amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de 
normes municipals i de conformitat amb el que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb 
caràcter previ a l’elaboració o modificació del text de l’ordenança o reglament que més avall 
s’indica, es portarà a terme una consulta pública a través del Portal de Transparència 
municipal a fi de recollir l’opinió de les persones i les entitats/organitzacions més 
representatives potencialment afectades per aquesta futura norma sobre: 
 

➢ els problemes que es pretén solucionar amb l’aprovació de la norma 
➢ la necessitat i oportunitat de la seva aprovació 
➢ els objectius de la norma 
➢ les possibles solucions alternatives (reguladores i no reguladores) 

 
En compliment de l’anterior i d’acord amb les Instruccions sobre la consulta pública en el 
procediment d'elaboració i modificació d'ordenances i reglaments municipals aprovades per 
la Junta de Govern Local de data 14.11.2017, les persones, entitats i associacions que ho 
considerin oportú poden fer arribar la seva opinió sobre els aspectes detallats en el requadre 
que figura més avall, fins el dia que s’indica, a través de l’adreça de correu electrònic 
participa@manlleu.cat o bé mitjançant el formulari corresponent que figura en l’espai de 
participació ciutadana de la web municipal. 
 
 
Nom provisional de la norma 

 

 
 

Reglament del Consell Municipal 
d’Adolescents de Manlleu “FEM 
PINYA! ESPAI D’ADOLESCENTS DE 
MANLLEU” 
                          

Antecedents de la norma 
 

 

 

la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència estableix en el seu article 

Assumpte 

Annex I Document de consulta prèvia  

Interessat/ada de l'expedient 

AJUNTAMENT DE MANLLEU  
 
Localització de l'activitat 
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34.1: 
 
“Els infants i els adolescents tenen el 
dret de participar plenament en els nuclis 
de convivència més immediats i en la 
vida social, cultural, artística i recreativa 
de llur entorn. Els poders públics els han 
d’oferir les oportunitats necessàries 
perquè s’incorporin progressivament a la 
ciutadania activa, d’acord amb llur grau 
de desenvolupament personal.”  

Problemes que es pretén solucionar 

amb l’aprovació/modificació, necessitat 
i oportunitat de l’aprovació/modificació 

i objectius de la norma 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

El Consell Municipal d’Adolescents de 
Manlleu pretén ser un òrgan estable de 
participació de caràcter consultiu amb la  
finalitat de promoure la participació dels i 
de les adolescents  a la ciutat.  
 

 

Possibles solucions alternatives, 
reguladores i no reguladores 

 
 

 
 

 

 
 

El Consell Municipal d’Adolescents de 
Manlleu vol ser un espai amb voluntat:  
• Educativa, a través del qual els i les 

adolescents comparteixen pràctiques 
participatives, aprenen a participar i 
coneixen millor Manlleu, com funciona 
l’ajuntament, etc. 
• De treball, que vagi més enllà de la 

reflexió o debat i generi propostes 
concretes per 
millorar la ciutat. 
• Participativa, que funcioni a través d’una 

metodologia participativa per tal de 
fomentar en els i les adolescents l’hàbit de 
la participació. 
                          

Data fi consulta pública 21/04/2022 

 
 
Manlleu, 5 d’abril de 2022 
 


