D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objecte de millorar la
participació de la ciutadania en el projecte de elaboració o modificació de normes, amb
caràcter previ a l’elaboració de la modificació de l’Ordenança reguladora del servei de
celebració de cerimònies civils, es du a terme una consulta pública, a través del portal
web de l’Ajuntament d’Eivissa, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i de les
entitats i organitzacions més representatives i potencialment afectades pels futurs
canvis de la norma:

a) ANTECEDENTS
L’actual Ordenança municipal reguladora del servei de celebració de cerimònies civils,
va ser publicada al BOIB núm. 82 amb data de 7 de juny de 2012 (amb una esmena a
dos articles, posterior, al BOIB núm. 92 de 26 de juny de 2012. La realitat social dels
darrers anys sobre les cerimònies civils, cada vegada més demandades, les
necessitats tècniques i logístiques d’aquestes, i la possibilitat de potenciar la ciutat
d’Eivissa com espai per aquestes cerimònies, fan necessària l’actualització d’aquesta
ordenança.

b) PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB AQUESTA INICIATIVA.
La modificació de l’actual normativa vol adequar les demandes de la ciutadania en
l’àmbit de les cerimònies civils amb les necessitats que aquestes plantegen, els
recursos de l’Ajuntament per donar aquest servei i actualitzar les taxes a la realitat
actual.

c) NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ.
La situació plantejada en els anteriors punts, requereixen d’una modificació del marc
normatiu de l’ordenança per la seva adequació.

d) OBJECTIUS DE LA NORMA


Adequar l’ordenança a les necessitats actuals.



Regular els tràmits, documentació i taxes a presentar per la ciutadania.



Obrir el ventall d’espais on celebrar les cerimònies civils al municipi d’Eivissa.
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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER L’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ A
L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVEI DE CELEBRACIÓ DE
CERIMÒNIES CIVILS A L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.



Garantir l’adequació dels recursos necessaris per donar aquest servei.



Possibilitar la potenciació de la ciutat d’Eivissa i del seu nucli històric com espai
adient per la celebració d’aquestes cerimònies.

e) POSSIBLES
REGULATORIES

SOLUCIONS

ALTERNATIVES

REGULATORIES

Y

NO

Per la modificació i actualització dels punts esmentats anteriorment, és necessària la
modificació de l’Ordenança vigent.

FORMA I TERMINIS PER A LA PRESENTACIÓ D’OPINIONS
La ciutadania, individual o col·lectivament, entitats i organitzacions més
representatives i potencialment afectades pels futurs canvis de la norma, que ho
estimin oportú, poden presentar les seves opinions i suggeriments, mitjançant registre
d’entrada ve a través de l’oficina d’atenció a la ciutadania (SAC) o a través de la seu
electrònica d’aquest Ajuntament, en el termini de 15 dies naturals a comptar des del
dia següent a la publicació d’aquesta consulta prèvia.
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