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Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual se sotmet al
tràmit d’informació pública l'avantprojecte de Llei del lleure educatiu per a
infants i joves de les Illes Balears
Fets

2. Des de dia 24 de novembre fins a dia 16 de desembre de 2020, es va
substanciar una consulta pública prèvia, a través de la pàgina de Participació
Ciutadana, sobre la proposta d'elaboració de l'avantprojecte de Llei del lleure
educatiu per a infants i joves de les Illes Balears.
3. En data 27 d’abril de 2021, la directora general d'Infància, Joventut i Famílies va
emetre la Memòria d’anàlisi de l’impacte normatiu sobre l’elaboració de
l’avantprojecte de Llei del lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears.
4. En data 30 d’abril de 2021, la consellera d’Afers Socials i Esports va dictar la
Resolució per la qual s’inicia el procediment d’elaboració de l'avantprojecte de Llei
del lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears.
5. S’ha elaborat l'avantprojecte de Llei del lleure educatiu per a infants i joves de
les Illes Balears.
Fonaments de dret
La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, a l’article 58.1 e),
estableix que l’avantprojecte de llei se sotmetrà al tràmit d’informació pública,
quan resulti preceptiva o sigui convenient a criteri de l’òrgan responsable de la
tramitació. A tal efecte, es publicarà un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears que indiqui el termini per a efectuar suggeriments i el lloc web on accedir
al projecte normatiu.

https://vd.caib.es/1620023778491-290115770-2108984111329845191

1. En data 17 de novembre de 2020, la consellera d’Afers Socials i Esports va dictar
la Resolució mitjançant la qual es sotmet a consulta pública prèvia la proposta
d’elaboració de l'avantprojecte de Llei del lleure educatiu per a infants i joves de
les Illes Balears.
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En l’apartat 2 del mateix article s'estableix que el termini dels tràmits d'audiència i
d’informació pública, que es poden impulsar de forma simultània, serà adequat a
la naturalesa de la disposició i, en qualsevol cas, no inferior a deu dies.
En base a les anteriors previsions, dict la següent
Resolució
1. Sotmetre a informació pública l'avantprojecte de Llei del lleure educatiu per a
infants i joves de les Illes Balears, i posar-lo a disposició de les persones
interessades a la pàgina web de participació ciutadana
(http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears.
2. Fixar el termini d’informació pública en vint dies hàbils des de l’endemà d’haverse publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. Habilitar la possibilitat de presentar al·legacions a l'avantprojecte per mitjans
telemàtics, mitjançant l’apartat relatiu a l’audiència i informació pública en
l’elaboració normativa, de la pàgina web de participació ciutadana
(http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears, dins del
termini que s’estableix en l’apartat anterior, d’acord amb l’article 34.2 f de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la
identificació de la persona o l’entitat que les formula, s’inclouran en l’expedient
d’elaboració normativa, tot i que no constin en el registre d’entrada electrònic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, el funcionari o
funcionària de l’òrgan competent per a la tramitació del procediment normatiu
que les rebi electrònicament ha d’emetre una diligència relativa a les al·legacions
presentades.
5. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma,
La consellera d’Afers Socials i Esports

https://vd.caib.es/1620023778491-290115770-2108984111329845191

3. Disposar que les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Secretaria
General de la Conselleria d’Afers Socials i Esports (Plaça de la Drassana, 4, CP.
07012, Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Fina Santiago Rodríguez
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Signant
FINA DE SANTIAGO RODRIGUEZ
CONSELLERA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS
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COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura: 03-may-2021 11:00:51 AM GMT+0200
"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura
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