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Referència: 2021/00007720F

Procediment: Altres

BATLIA (MICR) 

Catalina Eva Alemany Covas, Secretària de l’Ajuntament de Marratxí,

Certifico: Que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 27-07-2021, adoptà entre 
d’altres, el següent acord:

Modificació de l'ordenança de Medi Ambient de l'ajuntament de Marratxi 

Vist que, d'acord amb el que s'estableix en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no cal substanciar una 
consulta pública amb caràcter previ a la modificació de l’Ordenança de Medi Ambient 
d'aquest Ajuntament atès que la modificació que es proposa es parcial.

Vist l'informe emès pel  Secretari d'aquest Ajuntament sobre el procediment a seguir.
 

S’acorda el següent:

PRIMER: Aprovar inicialment el projecte de modificació de l’Ordenança de Medi Ambient 
d'aquest Ajuntament, incorporant el següent text:

Incloure en l’Article 32- Actes i activitats de lleure a l’aire lliure; el punt “sisè: Sols es podrà 
fer ús de les instal·lacions municipals de lleure juvenil a l’aire lliure com són els skate parcs, 
pistes multiesportives i parcs de calistènia; de 9:00 a 21:00 hores. El batle per raons 
motivades podrà modificar aquest horari en dies o en períodes puntuals”

Modificar “ l’Article 111 bis: La utilització de les instal·lacions municipals de lleure juvenil a 
l’aire lliure fora de l’horari establert suposarà la comissió d’una infracció lleu amb multa de 50 
a 600 euros”

SEGON: Que la modificació de l'ordenança una vegada aprovada inicialment pel Ple de la 
Corporació, se sotmeti a informació pública i audiència als interessats pel termini de trenta 
dies dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del 
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corresponent anunci en el Butlletí Oficial dels Illes Balears, tauler d'anuncis de l'Ajuntament i 
en la seu electrònica o Portal de Transparència de l'Ajuntament.

De presentar-se reclamacions o suggeriments, hauran de ser resoltes pel Ple, el qual es 
pronunciarà així mateix sobre l'aprovació definitiva.

TERCER: Al seu torn, en compliment del que s'estableix en els articles 119 bis de la Llei 
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i 7 de la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en 
relació amb les obligacions de publicitat activa de la informació de rellevància jurídica, es 
publicarà la modificació de l'ordenança en el portal de transparència.

QUART: En cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment s'entendrà definitivament 
adoptat el present acord quedant facultat expressament l'Alcalde-President per a la seva 
publicació i execució.

 

Sotmès l’assumpte a votació, i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors 
assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats. 

(Nota: Per fer constar que s’expedeix el present certificat de conformitat amb el que disposa 
l’article 206 del ROF i per tant a reserva dels terminis que resultin de l’aprovació de l’acta 
corresponent).

I per a que consti i obri els efectes oportuns, expedesc el present certificat, d’ordre i 
amb el vist-i-plau del Sr. Batle

Vist-i-plau
El Batle

Catalina Eva Alemany Covas

La Secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Marratxí, 2 de agosto de 2021

El Batle,
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