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ANEXO I.- Consulta pública

Antecedentes da norma A aprobación e entrada en vigor da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do  Procedemento  Administrativo  Común  das  Administracións
Públicas e da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime Xurídico
do Sector Público, deseñan un novo escenario normativo tanto
en  materia  de  procedemento  como  de  organización  e
funcionamento  das  AA.PP,  sobre  a  base  da  implantación  da
participación pública na elaboración das normas.

A posta en marcha das súas previsións xerou a necesidade, así
como a conveniencia de desenvolver as mesmas e proceder á
súa adecuación para garantir unha maior seguridade xurídica na
súa aplicación.

Problemas  que  se  pretenden
solucionar coa norma

A problemática actual  sobre a titularidade,  situación xurídica e
posibles fórmulas de xestión sustentable da Illa de Tambo.

Necesidade e oportunidade da súa
aprobación

A  problemática  actual  sobre  a  titularidade  e  as  fórmulas  de
xestión da Illa de Tambo son temas de alto grao de interese no
día a día deste concello, e considérase por parte da veciñanza
que  ese  recurso  natural,  debería  pertencer  e  xestionarse
directamente  dende  a  administración  local  ou  mediante  a
colaboración  interadministrativa  ou  público-privada,  coa
finalidade última de por en valor este recurso que reúne tamén
elementos de interese económico, patrimonial.

Obxetivos da norma Coa norma -regulamento consello sectorial- preténdese ofrecer
un  marco  de  debate  e  participación  cidadán  para  acadar
respostas  e  vías  de  actuación  a  través  da  colaboración  da
cidadanía e interadministrativa. 
Créase  un  instrumento  de  participación,  negociación  e
concertación para o asesoramento e a formulación de propostas
para o desenvolvemento da Illa de Tambo.

Posible  solucións  alternativas
regulatorias e non regulatorias

A  alternativa  consistiría  en  non  acometer  ningún
desenvolvemento  regulamentario  municipal,  pero  o
establecemento dun órgano de participación interadministrativo
e veciñal que concrete e desenvolva as normas citadas resulta
máis apropiado e mesmo necesario para a aplicación práctica de
determinados aspectos.
Asemade,  esta  necesidade  tamén  resulta  aconsellada  polo
espírito e finalidade da nova regulación, e para acadar unha maior
seguridade  xurídica,  sen  prexuízo  de  que  esta  norma  que  se
propón  poida,  no  seu  caso,  complementarse  con  outras
solucións regulatorias.


