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CONSULTA PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’HONORS I 

DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

D’acord amb allò establert en 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 de la 

ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració de la 

modificació del Reglament d’honors i distincions, es du a terme una consulta pública, a través del 

portal web de l’Ajuntament de Santanyí, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i 

organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma i sobre:

a) Problemes que es volen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores.

A) PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA

Vist que l’últim reglament es va publicar en el BOCAIB núm. 159 de 24/12/1987, amb una sola 

modificació del Ple de data 14/10/1999.

Vist que han transcorregut 35 anys, i atès el creixement social de Santanyí, es creu necessari fer una 

modificació al reglament per adequar-lo a la realitat sociocultural

B) NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
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Per donar compliment a l’adequació al nou temps, es fa necessària l’aprovació de la modificació del 

Reglament d’Honors i distincions

C) OBJECTIUS DE LA NORMA

La modificació del reglament té per objecte adaptar-la al nou temps i a la vegada tenir un sol text refós.

D) POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES O NO REGULADORES

És l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local que reconeix la 

potestat reglamentària i d’autoorganització.

Com a conseqüència d’això, no existeix altra solució alternativa que la norma reglamentària a través 

del Reglament d’acord amb el que disposa l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases de règim local.

En l’àmbit de l’Administració local, l’aprovació correspon al Ple.

Per tot això, es procedeix al tràmit de consulta pública prèvia del projecte de modificació del 

Reglament d’honors i distincions, durant el termini de quinze dies des de la publicació al portal web de 

l’Ajuntament de Santanyí per tal de recollir l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més 

representatives potencialment afectats per a la futura norma.

Les ciutadanes i ciutadans podran fer arribar les seves opinions mitjançant el formulari de contacte 

disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Santanyí dins el termini establert.

Santanyí, document signat electrònicament al marge

La batlessa

Maria C. Pons Monserrat
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