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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE PALMA

6028

Secretaria de la Junta de Govern de Palma. Modificació núm. 1 del Pla Normatiu municipal 2020

La Junta de Govern de Palma en sessió ordinària de dia 1 de juliol de 2020 ha aprovat:
Aprovar la modificació núm. 1 del Pla normatiu municipal 2020 amb la iniciativa reglamentària següent:
Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior
INICIATIVA:. Aprovació d'una Ordenança de correfocs de dimonis i bèsties a l'Ajuntament de Palma.
SITUACIÓ ACTUAL: Fins ara no es disposa de normativa pròpia aprovada en matèria de correfocs. Aquests tipus d'activitats es tramiten
d'acord amb la regulació que estableixen els art. 65 i 68 de la llei 7/2013 de Llicències d'Activitat i amb la regulació del RD 898/2015 de 30
d'octubre pel que s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria i la seva Instrucció Tècnica núm. 18.
MOTIVACIÓ: La normativa legal d'aquestes activitats és un marc de tipus general. Des de fa anys, la realització dels correfocs a
l'Ajuntament de Palma s'ha caracteritzat per l'estreta col·laboració en la programació i posterior avaluació dels correfocs, entre
l'Administració municipal, que te cura dels aspectes legals i de seguretat ciutadana, i les colles de dimonis inscrites al Registre Municipal
d'Entitats Ciutadanes, que són els protagonistes dels correfocs. Aquesta col·laboració que ambdues parts valoren positivament, de forma
consensuada, ha donat com a fruit un primer auto-reglament, que en aquests moments es considera adient aprofundir, millorar i formalitzar
amb l'aprovació d'una Ordenança de correfocs de dimonis i bèsties a l'Ajuntament de Palma.
RESPONSABLE: Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/124/1062715

2. Publicar-lo en el BOIB, en el Portal de Transparència i en el Portal TuFasPalma.

Palma 8 de juliol de 2020
El secretari adjunt i general del Ple acctal.
Miquel Ballester Oliver
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