CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE LA DEROGACIÓ DE L'ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRE ESPECIAL DE RESIDENTS NO
HABITUALS DEL MUNICIPI DE CALVIÀ.

De conformitat amb el previst a 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 d'ordenança a dalt referenciat, es
procedeix a substanciar una consulta pública, mitjançant el portal web municipal, en
la que es recaptarà l'opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives
potencialment afectats per la futura norma en relació a:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) El objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

En compliment amb l'anterior es planteja el següent qüestionari:

Els ciutadans/es, organitzacions i associacions que així ho considerin, puguin fer
arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquest qüestionari, fins el
dia

15

de

juny

de

2017,

mitjançant

el

següent

correu

electrònic:

secretaria@calvia.com

Antecedents de la
norma

L'Ajuntament
municipal

de

Calvià

reguladora

va
del

elaborar
Registre

l'Ordenança
Especial

de

Residents no habituals del municipi de Calvià.

L'objecte de l'esmentada Ordenança fou regular un
registre administratiu en el qual consten les dades de les
persones que, per raons de segona residència, estudi,
treball, convivència amb familiars i altres semblants
passen part de l'any a Calvià. La inscripció a dit registre
suposa utilitzar els serveis públics municipals en les
condicions

que

es

determinin

a

les

ordenances

municipals.
Problemes que es

El transcurs del temps ha fet que l'ordenança gairebé no
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pretenen solucionar
amb la nova norma

s'utilitzi i les prestacions que s'ofereixen són mínimes.
Per altra banda, les dades contingudes al registre no
s'han actualitzat en cap moment, cosa que dificulta la
seva gestió.

Necessitat i
oportunitat de la seva
aprovació

En compliment de la nova normativa de procediment
administratiu,

s'ha

de

tenir

l'ordenament

jurídic

municipal depurat i s'han de derogar les normes en
desús.
Objectius de la norma

En compliment de la nova normativa de procediment
administratiu,

s'ha

de

tenir

l'ordenament

jurídic

municipal depurat i s'han de derogar les normes en
desús.
Possibles solucions
alternatives,
regulatòries i no
regulatòries

Oferir els serveis que es presten als inscrits mitjançant
altres fórmules o medis.
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