Ajuntament de Llimiana
Pallars Jussà

ANUNCI AL PORTAL WEB DE L'AJUNTAMENT DE LA CONSULTA PÚBLICA
De conformitat amb el previst en 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 l'Ordenança Municipal reguladora sobre el consum d’alcohol a la via pública ,
es recapta l'opinió dels ciutadans i ciutadanes i de les organitzacions més representatives
potencialment afectats 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.
Els ciutadans, 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 10 dies a
comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, a través de les
següents vies:
- Mitjançant correu electrònic: ajuntament@llimiana.cat. indicant a l’assumpte “ Consulta prèvia
nova Ordenança municipal reguladora sobre el consum d’alcohol a la via pública ”
-Presencialment mitjançant instància en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Llimiana.

Problemes

que

es

pretenen

solucionar amb la iniciativa

Evitar el consum no autoritzat en la via
pública de begudes alcohòliques , així
com erradicar el consum d’aquestes en
infants i adolescents

Necessitat i Oportunitat de la seva

L’Ajuntament

te

interès

a

implantar

aprovació

aquesta ordenança, per això cal un text
regulador
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Objectius de la norma

Regular

el

consum

de

begudes

alcohòliques en espais públics, per tal de
vetllar i protegir la salut pública, infants i
adolescents, el medi ambient, l’ordre
públic i el manteniment dels equipaments i
mobiliari municipal i el dret de gaudir
d’espais nets i no degradats.
Possibles

solucions

alternatives

regulatòries i no regulatòries

Es necessari aprovar una ordenança
perquè actualment a aquest municipi
manca regulació i no s’han trobat altres
alternatives.

Es fa públic al portal web de transparència d’aquest Ajuntament per termini de 10 dies a fi de
donar audiència general.
Llimiana, 27 d’agost de 2021.
L’Alcalde,

Jose Terré
Escolà - DNI
37641288V
(SIG)
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