
Termini de presentació d'opinions, suggeriments o observacions: 10 dies naturals (de l'11 al 
21 de desembre de 2020) 

 
 

CONSULTA PÚBLICA 
 

Prèvia al projecte d'elaboració del REGLAMENT ORGÀNIC DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL 

MUNICIPAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE L'AJUNTAMENT DE NOVELDA. 

 
De conformitat amb el que s'estableix en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques amb caràcter previ a 
l'elaboració del projecte de REGLAMENT ORGÀNIC DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL 
MUNICIPAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE L'AJUNTAMENT DE NOVELDA, es porta a 
terme una consulta pública, a través del portal web del Ajuntament de Novelda, des del qual 
s’arreplegarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives 
potencialment afectats sobre: 
 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 

b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació. 

c) Els objectius de la norma. 

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

 

En compliment de l'assenyalat, l'elaboració del nou reglament es planteja dins del següent marc: 

 

A) PROBLEMES QUE ES PRETÉN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA 

L'Ajuntament de Novelda té aprovat en l'actualitat el REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
en el qual no s'incloïa el CONSELL MUNICIPAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL. És per això que 

es proposa dotar d'un nou contingut al Reglament i afegir el Consell de Formació Professional per 
a cobrir les necessitats generades davant els nous reptes educatius i laborals. 

 

B) NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEUA APROVACIÓ 

A causa de la necessitat d'adaptació als nous canvis econòmics i estructurals apreciats en la nostra 
societat actual, que aconsellen la conveniència d'adequar els cicles formatius que s'ofereixen en els 
centres educatius amb vista a les noves demandes de desenvolupament del mercat laboral del 
nostre entorn, es considera imprescindible la creació del  CONSELL MUNICIPAL DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL per a cobrir les expectatives generades per les noves perspectives emergents.    

És per això que s'estima que seria oportú aprovar ara la creació d'aquest Consell Sectorial per a 
adequar-nos a les noves necessitats conjunturals produïdes arran de l'evolució del teixit econòmic 
i social de la comarca de cara al futur imminent. 

 

 

 

C) OBJECTIUS DE LA NORMA 

La redacció d'aquesta norma municipal busca dotar de més contingut el Reglament de Participació 
Ciutadana, de conformitat a la normativa en vigor. 

 



D) POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES I NO REGULADORES 

El principi de seguretat jurídica fa necessari el reglament que es proposa. 
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