ASSUMPTE: CONSULTA PUBLICA PER A LA REDACCIO DEL
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LES COLÒNIES FELINES
AUTORITZADES EN VIA PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ, I
DE LES ATRIBUCIONS DELS SEUS CUIDADORS
PRIMER.- L’objecte d’aquest Reglament és establir el règim de funcionament de les
colònies felines i la forma i condicions per a l’exercici de les atribucions dels seus
voluntaris. El Reglament és d’aplicació a les colònies felines autoritzades en via pública
que s’ubiquin al terme municipal de Marratxí, i als voluntaris que se’n facin càrrec
d’aquestes.
SEGON.- S'entén com a colònia felina sense sostre aquell conjunt de moixos que
conviuen en un mateix lloc, als quals persones autoritzades per part de l’administració
competent, els proporcionen menjar, els capturen per esterilitzar, es duen a terme els
controls sanitaris necessaris, els identifiquen (microxipat) i es responsabilitzen del seu
benestar.
Per la seva part, l’article 133.1 de la Llei 39/2015 disposa:
“A
 rtículo 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de
elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos
1 . Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de
reglamento , se sustanciará una consulta pública , a través del portal web de la
Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma
acerca de :
a ) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa .
b ) La necesidad y oportunidad de su aprobación .
c ) Los objetivos de la norma .
d ) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias” .
En conseqüència, aquesta Batlia, en ús de les seves facultats,

ACORDA.
PRIMER. Sotmetre a consulta pública l’elaboració del Reglament, possibilitant
la presentació d’opinions al respecte en els termes indicats a l’article 133 de la Llei
39/2015 i durant un termini de quinze dies naturals.
SEGON.- El present acord es publicarà a la pàgina web municipal, comptant el
termini de quinze dies naturals a partir de l’endemà de la publicació.
Marratxí, a 10 de Gener de 2020

El Batle.

Davant mi,
La Secretària.

