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DECRET DE CONSULTA PÚBLICA PER A LA REDACCIÓ DE L’ORDENANÇA PER
REGULAR LES MESURES DE PROMOCIÓ, VENDA I CONSUM DE BEGUDES
ALCOHÒLIQUES
Atès que el consum d’alcohol és un greu problema de salut pública i que, per això, les
institucions publiques treballen per la promoció de la salut comunitària, per desenvolupar
estratègies per promoure actituds saludables i per regular la comercialització de productes
que podn afectar la salut de les persones i en particular la dels infants i joves,
Atès que l’Ajuntament de Marratxí, com a òrgan d’administració i govern del municipi,
exerceix la seva activitat per garantir i fomentar els drets individuals i col.lectius dels veïns,
reconeguts per la Constitució i les lleis, així com fer respectar i cumplir els deures i
obligacions, legítimament establerts, en benefici de l’interès general,
Atès que per cumplir aquesta missió, té la potestat de dictar ordenances per vetlar per la
convivencia, protegir la salut pública, racionalitzar l’ús dels espais públics municipals i
garantir l’aprofitament de les vies i els espais públics per part de tota la ciutadania, i perquè
les activitats d’un sector de la ciutadania no suposin un perjudici greu per a la tranquil.litat i
el descans dels altres,
Atès que l’article 133.1 de la Llei 39/2015 disposa “la participación de la ciudadania en el
procedimento de elaboración de normes 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” .
Aquesta regidoria, de conformitat amb el Decret d'alcaldia de data 27 de juliol de 2017 de
delegació de firma a diversos regidors de l'Ajuntament, te a bé dictar el següent:
PRIMER. Sotmetre a consulta pública l’elaboració de l’Ordenança de mesures per regular la
promoció, venda i consum de begudes alcohòliques, possibilitant la presentación 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 página we municipal, comptant el termini de
quinze diez naturals a partir de l’endemà de la publicació.
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