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INTERVENTOR:
Sr. Antoni Cànaves Reynés
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Sr. Miquel Batle Vallori

A  la  sala  de  sessions  de  la  casa
consistorial  de  l’Ajuntament  d’Inca  (Illes
Balears), essent les 13.00 hores del dia
12  de  juliol  de  2018,  es  reuneix
l’Ajuntament  en  ple,  en  primera
convocatòria, amb convocatòria prèvia a
l’efecte,  per  tal  de  realitzar  la  sessió
extraordinària sota la Presidència del Sr.
Virgilio Moreno Sarrió, i amb l’assistència
dels regidors que es relacionen al marge.

Actua  com a  secretari  accidental  el  Sr.
Guillem  Corró  Truyol,  qui  dóna  fe  de
l’acte,  i  hi  assisteixen  l’interventor,  Sr.
Antoni  Cànaves  Reynés,  i  el  tresorer
accidental, Sr. Miquel Batle Vallori.

NO HI ASSISTEIXEN:
Sr. Felipe Jerez Montes
Sr. Gabriel Frontera Borrueco



Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats que hi
ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1
del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida realització de les sessions plenàries, la
declara oberta.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 28 DE JUNY DE
2018

El  Sr.  Batle  demana  als  assistents  si  hi  ha  cap  observació  per  formular  a  l'Acta
esmentada.

Seguidament se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l’Acta de data 28 de juny de
2018, que s’aprova per unanimitat dels regidors presents (19).

2. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D'HISENDA  PER  APROVAR
INICIALMENT  L'ORDENANÇA  REGULADORA  DELS  PREUS  PÚBLICS  DELS
SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS

Els  reunits  consideren el  Dictamen de la  Comissió  Informativa  d'Hisenda per  aprovar
inicialment l'Ordenança reguladora dels preus públics dels serveis esportius municipals,
que transcrit textualment diu:

"En data 6 de juny de 2018 la Junta de Govern, en compliment de l'establert a l'article 133
de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, va acordar sotmetre a consulta pública per un termini de
quinze dies la proposta de preus públics per la prestació de serveis esportius municipals,
publicant-se en la pàgina web municipal en data 8 de juny de 2018 i finalitzant el termini
d'exposició en data 28 de juny de 2018;

Havent finalitzat el termini d'exposició sense que cap ciutadà o organització representativa
hagin manifestat la seva opinió en relació amb l'Ordenança reguladora de preus públics
per la prestació de serveis esportius municipals; 

En el  Ple  celebrat  en  data  27 de  juliol  de  2017  va  acordar  l'extinció  de  l'Organisme
Autònom  de  l'Institut  Municipal  d'Activitat  Física  i  l'Ajuntament  d'Inca  amb  aquesta
dissolució  assumia  el  servei  de  promoció  de l'esport  i  considerem que és el  moment
adient per procedir a l'aprovació d'una nova ordenança que reguli la prestació dels serveis
esportius municipals;

Aquesta  nova  ordenança  té  com a objectius  regular  les  diferents  tarifes  dels  serveis
esportius municipals,  introduint  noves formes de pagament;  d’altra  banda,  també s'ha
procedit a l'adaptació de les tarifes a l'evolució de l'IPC, des de la darrera modificació que
cal situar en un 3,4 % (des del mes de setembre de 2014 fins al mes de maig de 2018) i
regular les bonificacions aplicables als diferents serveis esportius municipals.

Vist  l'expedient  que es tramita per a l'aprovació del  preu públic  per a  la prestació  de

1



serveis esportius municipals;

Vista la memòria economicofinancera que consta en l'expedient, de la qual es dedueix
que el preu públic no cobreix el cost de l'activitat, encara que això es troba justificat per
motius socials, atesa la importància per als ciutadans d'Inca la possibilitat que els ofereix
l'Ajuntament de dur a terme la pràctica de l'esport com a font de millora de la salut;

D’altra banda, l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament d'Inca du a terme activitats fisicoesportives
d'estiu  i  de vacances escolars,  amb l'objectiu  de contribuir  a  la  conciliació  de la  vida
familiar i laboral oferint un horari ample amb diversos serveis que beneficia de forma molt
important les famílies i els infants i joves d'Inca;

Vist l'informe emès per la Secretaria Municipal;

Vist l'informe emès per la Intervenció Municipal;

Atès  que  la  competència  per  a  l'aprovació  del  preu  públic  correspon  al  Ple  de  la
corporació, tal com es dedueix de l'informe emès per la Secretaria Municipal;

Per tot l'exposat, s'eleven al Ple de l'Ajuntament, amb el dictamen previ favorable de la
Comissió  Informativa  d'Hisenda,  Serveis,  Manteniment,  Medi  Ambient  i  Món Rural  els
següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar inicialment el següent text de l'Ordenança reguladora dels preus públics
per a la prestació de serveis esportius municipals; 

ORDENANÇA REGULADORA  DELS  PREUS  PÚBLICS  PER  A LA  PRESTACIÓ  DE
SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS

Article 1r

Fonament legal

De conformitat amb el que preveu l’article 127 en relació amb l’article 41 ambdós de l’RD
legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
l’Ajuntament d’Inca continua exigint el preu públic per a la prestació de serveis esportius
municipals que es regularan mitjançant la present ordenança.

Article 2n

Fet imposable

El  fet  imposable  del  preu  públic  es  genera  amb la  sol·licitud  per  la  qual  se  sol·licita
qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article 4. 

Article 3r

Subjecte passiu

1. Estan obligats al pagament del preu públic, regulats en aquesta ordenança, els qui es
beneficiïn per la prestació de serveis esportius municipals.
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2. També restaran obligats al pagament les persones físiques o jurídiques que sol·licitin per
a  elles  o  per  a  terceres  persones  qualsevol  dels  serveis,  prestacions  o  activitats
assenyalats a l’article 3r d’aquesta ordenança. 

 

Article 4t

Quota tributària

Les  quotes  a  pagar  per  la  prestació  de  serveis  esportius  municipals  es  fixarà  amb
l’aplicació del següent quadre de tarifes:

TARIFES GENERALS
Inscripció – matrícula Assegurança (anual)

10,00 € 5,50 €

A. ACTIVITATS FISICOESPORTIVES D’HIVERN (d’octubre de l’any en curs a maig
del següent)

INICIACIÓ ESPORTIVA I ACTIVITATS DIRIGIDES
Sessions/setmana Curs complet Quadrimestral Mensual

1 49,63 € 27,57 € 7,66 €

2 99,26 € 55,15 € 15,32 €

3 148,90 € 82,72 € 22,98 €

4 198,53 € 110,29 € 30,64 €

5 248,16 € 137,87 € 38,30 €

CURSETS DE NATACIÓ
Sessions/setmana Curs complet Quadrimestral Mensual

1 160,81 € 89,34 € 24,82 €

2 214,41 € 119,12 € 33,09 €

3 268,01 € 148,90 € 41,36 €

AIGUAGIM
Sessions/setmana Curs complet Quadrimestral Mensual

3 254,61 € 141,45 € 39,29 €

NATACIÓ ESCOLAR I GRUPS
Preu trimestral
25,85 €/persona

GENT GRAN
Sessions/setmana Curs complet Quadrimestral Mensual

4 41,36 € 22,98 € 6,38 €

ALTRES TARIFES
Natació particular Sessions puntuals dirigides
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Preu per sessió amb monitor Preu per Sessió

12,41 € 6,20 €

B. ACTIVITATS FISICOESPORTIVES D’ESTIU I DE VACANCES ESCOLARS 

CAMPUS ESPORTIUEIG, CAMPUS DE NADAL ESPORTIU I CAMPUS DE PASQUA ESPORTI-
VA

Preu per dia Preu per setmana
Servei Matinera (de 7h a 9 h) 3,00 € 10,00 €

Servei guarda horabaixa (de 16 h a 17 h) 3,00 € 10,00 €

Activitat ordinària 7,24 € 36,19 €

Servei de dinar al menjador (de 14 h a 16 h) 7,00 € per Dia

CURSET NATACIÓ ESTIU (JULIOL I AGOST)
Sessions/setmana Curset complet Mensual

2 51,70 € 28,72 €

ACTIVITATS DIRIGIDES (DE JUNY A SETEMBRE)
Sessions/setmana Curs complet Mensual

2 55,15 € 15,32 €

Article 5è 

Bonificacions i exempcions

1.  En  els  casos derivats  dels  Serveis  Socials  Municipals,  i  amb informe tècnic  previ,
l’Ajuntament  podrà  atorgar  l’exempció  de  tot  pagament  o  la  fixació  d’unes quotes  no
previstes dins l’article anterior, quan les circumstàncies socioeconòmiques de la persona
sol·licitant manifestin una situació no adequada a les normes o a l’ús que marquin en cada
moment un nivell mínim de subsistència.

No obstant això, sempre que es produeixin modificacions de la situació socioeconòmica i
familiar, el departament de Serveis Socials n’informarà al departament d’Esports perquè
dugui a terme la revisió de quotes corresponent.

2. Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació d’un 25 % del preu públic en les
tarifes descrites a l’article 4 quan els subjectes passius d’acord amb la normativa vigent
tenguin la condició de família nombrosa de conformitat amb els requisits regulats en la Llei
40/2003,  de  protecció  a  les  famílies  nombroses,  i  s’haurà  de  presentar  la  següent
documentació: 

a) Títol oficial de família nombrosa emès pel CIM, vigent a l'1 de gener de l’exercici per al
qual es demana la bonificació.

b) Certificat de convivència, que tots els membres que figuren en el títol oficial de família
nombrosa conviuen en el mateix domicili.

3. Les famílies monoparentals (constituïda per un sol progenitor amb el qual convisqui el
fill  consanguini  o  adoptat  i  que  constitueixi  el  seu  sustentador  únic)  gaudiran  d’una
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bonificació  d’un  25  %  del  preu  públic  en  les  tarifes  descrites  a  l’article  4,  i  s’haurà
d’acreditar mitjançant documentació que acrediti que es tracta d’una família monoparental
i certificat de convivència. 

4. Les víctimes d’un delicte de violència de gènere, així com els i les menors que estiguin
sota la seva pàtria potestat o guarda i custòdia, gaudiran d’una bonificació d’un 25 % del
preu  públic  en  les  tarifes  descrites  a  l’article  4.  L’acreditació  es  farà  mitjançant  la
presentació  de  la  sentència  ferma  que  acrediti  que  ha  estat  víctima  d’un  delicte  de
violència de gènere i el certificat de convivència.

5. Les persones discapacitades que tengui la consideració legal en grau igual o superior al
33 % gaudiran d’una bonificació del 25 % del preu públic de les tarifes descrites a l’article
4, havent d’acreditar la condició de la discapacitat mitjançant la presentació del certificat
expedit per l’òrgan competent. 

 6. Les persones de 65 anys o més, persones jubilades i els pensionistes, gaudiran d’una
bonificació del 25 % del preu públic de les tarifes descrites a l’article 4, havent d’acreditar
la seva condició mitjançant la presentació de la documentació adient.

7. Els titulars de carnet jove, gaudiran d’una bonificació del 15 % del preu públic de les
tarifes  descrites  a  l’article  4,  havent  d’acreditar-ho  mitjançat  la  presentació  del
documentació que els acrediti que són titulars del carnet jove.

8.  Únicament  en  l’activitat  ordinària  per  les  tarifes  del  programa  d’Activitats
fisicoesportives  de  Vacances  Escolars  (Campus  Esportiueig,  de  Nadal  Esportiu  i  de
Pasqua Esportiva), i en cas d’assistència d’un segon germà o germana la tarifa establerta,
es  reduirà  en  un  25  %  per  aquest  segon  germà  o  germana,  havent  d’acreditar-ho
mitjançant la presentació del Llibre de Família i certificat de convivència.

9. Els que únicament facin ús de les tarifes del  programa d’Activitats Fisicoesportives
d'Estiu i  de Vacances Escolars estaran exempts del pagament de la quantitat de 10 €
d’inscripció/matrícula.

10. Les bonificacions dels punts 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 no es podran simultaniejar i, per tant,
s’aplicarà la que més beneficiï la unitat familiar.

11. Totes les bonificacions anteriorment esmentades s’han d’aprovar per acord de la Junta
de  Govern,  havent  de  realitzar  en  tots  els  casos,  la  petició/sol·licitud  d’exempció  a
l’Ajuntament d’Inca. 

Fora dels supòsits reconeguts en aquest article, no es reconeixerà exempció, reducció o
bonificació en el pagament d’aquest preu públic.

En relació amb l’aplicació de les reduccions vigents en el sistema tributari municipal s’entén
per unitat familiar el conjunt de les persones que conviuen en un mateix immoble, estiguin o
no incloses en el mateix llibre de família, tot amb referència al primer dia natural de cada
exercici.

Les referides dades s’acreditaran amb el  certificat de convivència municipal.  La referida
acreditació no produirà efectes si s’observa que en l’històric de persones que conviuen en el
domicili d’empadronament objecte de la reducció consta la baixa de qualsevol persona en el
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quart trimestre de l’exercici i l’alta de la mateixa persona a partir del segon dia natural de
l’exercici.

Article 6è

Normes de gestió

1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des que se
sol·licita qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article 4.

2. El pagament de matrícula/inscripció i assegurança es farà efectiu anualment mitjançant
la corresponent liquidació emesa pel  departament d’Esports  de l’Ajuntament abans de
formalitzar  la  corresponent  matriculació  i  serà irreductible,  i  es  realitzarà el  pagament
mitjançant les entitats bancàries col·laboradores.

3.  La  recaptació  del  preu  públic  es  realitzarà,  mitjançant  domiciliació  de  rebuts, o
mitjançant la corresponent liquidació emesa pel Departament d’Esports de l’Ajuntament, i
es realitzarà el pagament mitjançant les entitats bancàries col·laboradores, o mitjançant
targeta de crèdit.

En el  supòsit  que es procedeixi  a  retornar  els  rebuts  que hagin estat  domiciliats,  les
despeses que es generin seran degudament assumides per l’usuari del servei, informant-
se a l’usuari del deute pendent, el qual s’haurà de liquidar abans de la finalització de la
data d’emissió del rebut.

En el cas que no es faci l’ingrés dins el termini establert s’aplicarà un recàrrec d’un 5 %,
iniciant-se el procediment de constrenyiment corresponent.

Una vegada transcorregut el termini d’un mes comptat a partir de la data d’emissió dels
rebuts no abonats es procedirà en el mes següent a donar de baixa l’usuari del servei, i
perdent els drets que li correspondrien sobre aquesta plaça, iniciant-se el procediment de
constrenyiment corresponent. de les quantitats pendents. 

4. En cas que la prestació del servei no es realitzi per causes imputables a l’Administració,
els usuaris podran sol·licitar la devolució de l’import de la matrícula o quota pertinent.

Si per motius aliens a l’Ajuntament d’Inca, l’usuari inscrit es volgués donar de baixa, no
tendrà dret a la devolució de la tarifa abonada, llevat que la renúncia a la prestació del
servei (baixa) hagi estat notificada cinc dies hàbils abans de l’inici de l’activitat.

Les  devolucions  es  tramitaran  de  la  forma  habitual,  prèvia  sol·licitud  de  la  persona
interessada 

Article 7è

Infraccions i sancions tributàries

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb el preu públic
regulat  en  aquesta  Ordenança,  resultin  procedents,  s’aplicarà  el  que  disposa  la  Llei
general tributària, el Reglament general de recaptació, i l’Ordenança general de gestió,
recaptació, inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals o norma que les
derogui o substitueixi.
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Disposició final
Vigència

Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, tendrà efectes des del moment de la seva
publicació definitiva en el  Butlletí Oficial  de la Comunitat Autònoma i continuarà fins que
s’aprovi la seva derogació o la seva modificació. 

SEGON.  Que se sotmeti a informació pública, per un període de trenta dies, mitjançant
edicte que haurà de publicar-se al tauler d'anuncis, al Butlletí Oficial de la Província per tal
que les interessats puguin examinar l'expedient i presentar reclamacions o suggeriments.

TERCER. Que es doni compte al Ple de les reclamacions i suggeriments que, en el seu
cas, es formulin per resoldre-les. En el cas que no se’n presentàs cap, s'entendrà elevat
automàticament a definitiu l'acord d'aprovació inicial.

QUART. Que l'acord d'aprovació definitiva o en el seu cas del inicial elevat a tal categoria,
i del text íntegre de l'Ordenança, es publiqui al Butlletí Oficial de la Província."

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i n’esdevé el següent resultat:
catorze  (14)  vots  a  favor  dels  grups  municipals  del  PSIB-PSOE,  MÉS  per  Inca,
Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i cinc (5) vots en contra del grup municipal del
Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per aprovar inicialment l'Ordenança reguladora dels preus públics dels serveis
esportius municipals.

3. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER DECLARAR UNES
OBRES D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL

Els reunits  consideren el  Dictamen de la  Comissió  Informativa d'Hisenda per  declarar
unes obres d'especial interès o utilitat municipal, que transcrit textualment diu:

"I. Vist l'informe emès en data 5 de juliol de 2018 per la tècnica d'Administració general, en
relació  amb la  sol·licitud  formulada pel  Sr.  Miquel  Coll  Cañellas,  en  representació  de
l'Institut  Balear  d'Infraestructures  i  Serveis  Educatius  i  Culturals,  que  té  el  següent
contingut literal:

‘Antecedents de fet

En data 4 de juliol de 2018 (registre d'entrada núm. 7617) va tenir entrada a l'Ajuntament
escrit del Sr. Miquel Coll Cañellas, en representació de l'Institut Balear d'Infraestructures i
Serveis Educatius i Culturals, en la qual sol·licita com a entitat promotora de les obres
públiques a executar a l'IES Pau Casesnoves d'Inca consistents en reparació del mur de
tancament exterior del centre (part d'obra i part metàl·lica) i reparació de l'escala exterior
del gimnàs amb un pressupost d'execució material de 35.001,56 €, tot adjuntant còpia del
pressupost, i sol·licita l'exempció de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i
de la taxa municipal derivada de l'atorgament de la llicència.
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Fonaments de dret

L'Ordenança  fiscal  reguladora  de  l'impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres
aprovada pel Ple de data 8 de setembre de 2016, i publicada en el BOIB núm. 142, de
data 10 de novembre de 2016, estableix en el seu article 4.2 les bonificacions que es
poden aplicar a l'impost sobre construccions, Instal·lacions i obres, i en el seu apartat a)
regula:

a)  S’estableix  una  bonificació  del  95  %  de  la  quota  de  l’impost  a  favor  de  les
construccions,  instal·lacions  i  obres  d’especial  interès  o  utilitat  municipal.  Per  gaudir
d’aquesta  bonificació  serà  indispensable,  amb  la  sol·licitud  prèvia  de  la  persona
interessada,  que  el  Ple  municipal,  per  vot  favorable  de  la  majoria  simple  dels  seus
membres,  declari  expressament  que  la  construcció,  instal·lació  o  obra  és  d’especial
interès  o  utilitat  municipal  pel  fet  que  hi  concorrin  circumstàncies  socials,  culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que així ho justifiquin. 

L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu,
qui  haurà d’expressar-la  amb l’autoliquidació de  l’impost,  en  la  qual  haurà  d’acreditar
l’obtenció de la declaració d’especial interès o utilitat municipal.

Vist  l'establert  a  l'Ordenança fiscal  la  tècnica que subscriu  informa que per  l'aplicació
d'una bonificació del 95 % a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el  Ple
municipal  ha  de  declarar  expressament  que  la  construcció,  instal·lació  o  obra  és
d'especial interès o utilitat municipal.

D’altra  banda,  l'Ordenança  fiscal  reguladora  de  la  taxa  per  llicències  urbanístiques,
publicada en el BOIB núm. 164 ext, de data 31/12/1991, estableix en el seu article 7 que
no es concedirà cap exacció ni bonificació en l'exacció de la taxa. 

Per tot l'exposat, si l'Ajuntament d'Inca vol atendre la petició formulada per l'IBISEC ha de
presentar la sol·licitud al Ple i s'ha d'aprovar pel vot favorable de la majoria simple dels
seus membres, i s'ha de declarar expressament que la construcció, instal·lació o obra és
d'especial interès o utilitat municipal.’

II. Vist l'informe emès per la tècnica d'Administració general, aquesta Batlia considera que
les obres que s'han de dur a terme a l'IES Pau Casesnoves són d'especial interès o utilitat
municipal, ja que aquestes es realitzen en unes instal·lacions educatives ubicades a la
ciutat  d'Inca  i  redunden  en  benefici  de  la  ciutat  i  dels  ciutadans  d'Inca  que  són  els
principals usuaris d'aquestes instal·lacions.

III. Per tot l'exposat, aquesta Batlia sotmet a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament la següent
PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER. Declarar que les obres a realitzar per l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis
Educatius i  Culturals  a l'IES Pau Casesnoves consistents  en la  reparació del  mur de
tancament  exterior  del  centre  (part  d'obra  i  part  metàl·lica)  i  la  reparació  de  l'escala
exterior del gimnàs són d'especial interès o utilitat municipal.

SEGON. Notificar l'anterior acord a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals."
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El  Sr.  Torres  vol  reiterar  el  que  han  dit  a  altres  plens  i  explica  que,  evidentment,  la
justificació que els fan no és compartida. Diu que a ells –no sap ben bé si  ho varen
introduir al darrer debat que varen dur– els preocupa, primer, el canvi de posicionament
en  funció  si  es  governa  o  s'està  a  oposició,  però  els  preocupa  més  encara  el
posicionament de qui governi una institució i l'altra.

Segurament  diu  que,  si  el  Partit  Popular  governàs  a  les  Illes  Balears,  la  majoria
d'aquestes exempcions que els duen no vendrien, perquè el discurs, no vol dir d'uns, de
tots o de part, sempre havia estat que cada administració havia de sufragar i de fer front a
les  seves  despeses  i  una  lluita  que  sempre  tenia  aquesta  oposició,  que  era  molt
reivindicativa  quan  ells  governaven,  era  que  les  diferents  conselleries,  els  diferents
departaments, havien de fer front a les seves despeses i que hi havia una despesa que
era  suportada per  l'Ajuntament  de  les  competències  impròpies,  pròpies...  I  sempre hi
havia aquest discurs que ells varen escoltar durant molts d'anys. 

El Sr. Torres continua exposant que el fet és que al Govern de les Illes Balears governa el
Partit Socialista i a l'Ajuntament d'Inca també, i fan exempcions –ho permet la normativa,
està clar–, i quan la Conselleria els demana que no volen pagar els impostos municipals,
doncs ells (explica fent referència als partits que governen) fan anques enrere i  duen
aquestes propostes. 

Afirma que, com ha esmentat abans el Sr. Ferrà a l'anterior punt, no els queda més remei
i tiraran endavant. Diu, doncs, que tirin endavant, però comenta que evidentment canvien
de discurs en funció de la responsabilitat que tenen.

El Sr. Batle li respon que li diran el mateix que ja li varen dir a l'altre Ple: primer de tot, que
aquí només s'està bonificant l'impost de construccions i obres amb un 95 %, com marca
l’Ordenança municipal, i aquest punt ja es permetia també a anteriors legislatures. 

Explica que la taxa de llicència l'abonen, és a dir, la taxa no hi ha possibilitat de bonificar-
la i que ells, almanco, els grups que varen estar a l'oposició quan ells (el Partit Popular)
estava governant durant 20 anys, no varen tenir aquesta oportunitat com ell té (referint-se
al Sr. Torres) d’expressar que no està d'acord que es faci aquesta bonificació, perquè no
es va elevar ni una de les obres que durant els darrers 20 anys el Govern de les Illes
Balears en matèria social, educativa, etc. va dur a terme al seu municipi. 

El Sr. Batle continua explicant que no es pot dir que ells hagin canviat de criteri, perquè no
tenien la possibilitat de decidir absolutament res perquè estaven ells governant (el Partit
Popular) i no varen elevar al Ple aquesta possibilitat. A més, li comenta que no sap per
què ara diuen això si quan ells governaven no feien pagar al Govern de les Illes Balears
per la reforma i l’ampliació del CEIP Ponent de l'any 2005, per l’ampliació del pati del
CEIP Ponent l'any 2005, per un nou centre infantil de primària, Miquel Duran i Saurina
l'any 2006, per una reforma del Berenguer d'Anoia a l'any 2008, i pot seguir amb tot el
llistat  que tenen. A més, se’ls ha proporcionat per part  del departament d'Urbanisme i
Gestió Tributària informació que de totes aquestes bonificacions que es varen fer al seu
dia ells (fent referència a l'oposició), amb el seu criteri, no varen sol·licitar al Govern de les
Illes Balears que pagàs ni tan sols la taxa; no és que bonificassin el 95 % de l'ICIO, sinó
que no varen pagar ni la taxa.

Per això, el Sr. Batle li segueix dient que no entén que els retreguin això perquè ells no
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varen tenir la possibilitat de fer-ho i d’expressar-se. Quan ells varen estar governant (el
Partit Popular), la gent no pagava ni se li reclamava. 

Llavors, explica que el criteri que han seguit durant aquesta legislatura és un criteri amb
què estaran d'acord o no,  però que és que allò  que es pugui  bonificar ho bonifiquen
perquè són obres d’interès municipal. Demana què es pot bonificar i respon que, si l'ICIO
es pot bonificar en un 95 %, el bonifiquen el 95 %. L’Ordenança no permet que modifiquin
la taxa, sinó que aquesta l'han de pagar. 

El Sr. Batle fa saber que les bonificacions del 95 % de l'ICIO s'apliquen a altres col·lectius,
que no només ho fa el  Govern de les Illes Balears.  No sap si  és que el  Sr. Torres li
demana que la bonificació de l'ICIO que s'està aplicant a altres col·lectius tampoc no els
l’apliquin, diu que això ho permet l'Ordenança i que ells el que fan és: informe tècnic, el
tècnic autoritza que es pugui fer, i es fa. 

Ara bé, explica que les obres que s’han d’acreditar com a obres d’interès municipal o
públic les han d'elevar a Ple, cosa que ells no feien; comenta que aquí hi  ha la seva
responsabilitat. Ells fan el que marca la llei, afirma, que és elevar-les al Ple, i cadascú pot
dir la seva; després s'aprova o no s'aprova i s'aplica o no s'aplica. 

El Sr. Batle diu que ells com a equip de govern varen dir: "nosaltres totes les obres que
siguin  inversions importants  en aquestes matèries les  volem fer."  Així  que ho eleven,
s'aprova i s'aplica. 

Diu al Sr. Torres que els que han canviat de criteri són ells, que durant 20 anys han actuat
d’una manera, i  tenen aquí la relació de les obres que s'han fet;  ja els agradaria que
s’haguessin fet moltes més obres durant 20 anys en matèria educativa, més escoles, més
instituts o més ampliacions... Ara bé, manifesta que hi ha allò que hi ha i que es va aplicar
el  que es va aplicar, però el  Sr. Torres no els pot exigir  una cosa que quan va estar
governant durant 20 anys no va fer, però és que tampoc ni tan sols ho va dur a aprovar a
Ple. 

Li fa saber que, com que eren del seu mateix color polític, els deien que no pagassin. O
sigui, que el que el Sr. Torres els diu ara a ells ho feia, però els deia que no pagassin,
exclama que aquí consta que no pagaven, ni la taxa de la llicència...

El Sr. Batle creu que cadascú ha de dir el que vulgui dir, però que la realitat és una, que
ells han agafat un criteri i que aquest criteri quan estava governant el Partit Popular no és
el que avui defensa el Sr. Torres. Ara bé, considera que cadascú ha de fer i ha de dir el
que trobi convenient.

El  Sr. Torres demana que consti  en acta la intervenció del Sr. Batle i  la seva rèplica,
perquè és el segon Ple en què el Sr. Batle els dóna un llistat d’obres que diu que han estat
bonificades durant els 20 anys de l'equip de govern del Partit Popular. 

El Sr. Torres explica que ells han demanat els dits expedients a Comissió. Comenta que
avui ha estat el darrer dia que han demanat la informació, i els han dit que no tenien els
expedients. Llavors, li  estranya que sigui la segona vegada que el batle els dóna una
informació a la qual ells no poden accedir. No posa en dubte el que diu el batle al Ple,
però evidentment el que el Sr. Batle conta ells no ho poden confirmar perquè no tenen la
informació. Així doncs, els agradaria que els facilitassin aquesta informació per confirmar
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el que per segona vegada els diu el batle al Ple. 

Referent a la qüestió, el Sr. Torres esmenta que quan el Sr. Batle els parla de 20 anys que
no ho havien  duit  a  Ple,  que eren del  mateix  color  polític,  el  Col·legi  Miquel  Duran i
Saurina, li sona que hi havia el PSOE, o tal vegada Antich, que era del seu mateix color
polític, replica, potser, no ho sap... Manifesta que tal vegada el Sr. Antich....el PSOE té
tendència a modificar el seu posicionament, segurament podria ser en aquest moment, o
avui, sigui del seu mateix color polític, però li consta que no, perquè durant 20 anys hi ha
hagut diferents governs, tant al Consell com al Govern, i no han estat només del Partit
Popular...

Comenta que a ells també els agradaria no canviar de criteri.  Ells els diuen que aquí
poden decidir..., però exclama què poden decidir ells, estant a l'oposició, i que no els conti
històries. 

Els  Sr.  Torres  segueix  dient  que  el  Sr.  Batle  esmenta  que  ho  du  a  Ple  perquè  ells
decideixin..., i tots tenen clar que aquí no poden decidir res.... Ells ho porten a Ple i ja ho
tenen decidit, evidentment, per això tenen la majoria, i demana que no els  diguin: "És que
nosaltres  ho  duim  aquí  perquè  vostès  decideixin..."  Manifesta  que  no,  que  ells  no
decidiran res, que expressen la seva opinió com feien ells. 

El Sr. Torres continua dient que, encara que ells no ho duguessin a Ple, després en el
temps de precs i preguntes, bé que els fiscalitzaven els temes de les obres municipals i bé
que els demanaven quin era el criteri i el posicionament, perquè el seu posicionament
sempre  era  el  mateix:  les  institucions  supramunicipals  han  de  fer  front  a  les  seves
despeses, l'Ajuntament no ha de sufragar despeses impròpies... Això ho deien ells, li diu,
no  obrien  la  boca,  uns  més  i  uns  menys...,  però  sí  que  ho  deien  i  evidentment  ells
recuperen el seu discurs, el que ells deien....

El Sr. Torres li fa saber que ells canvien de criteri, que durant 20 anys s'han dedicat a dir el
que farien quan governassin i que avui fan tot al contrari... Explica que minuts abans del
Ple estaven llegint el programa electoral del Pi: "...No apujarem els impostos, no apujarem
les  taxes,  demanarem  una  auditoria  dels  comptes...  Optimitzarem  els  recursos...".
Comenta que això ho posa el programa electoral del Pi, i van i li diuen: "és que el 2014 no
es revisa la taxa....". Continua dient al Sr. Batle que ell el 2014 no governava i va governar
el 2015, i ara revisa la taxa i, a més, diu que l’hauria de revisar cada any...

El  Sr.  Torres  continua  explicant  que  ells,  diguin  el  que  diguin,  varen  escriure  al  seu
programa electoral que abaixarien els impostos, que abaixarien les taxes, que farien una
auditoria de comptes i que optimitzarien els recursos, i en aquest cas passa exactament el
mateix...  Retreu al  Sr. Batle  que ells  varen dir  per  activa  i  per  passiva que totes  les
despeses  que  corresponguessin  a  altres  institucions  l'Ajuntament  no  tendria  per  què
sufragar-les...  És  clar  que  les  poden  abonar,  els  poden  abonar  un  95  %  perquè  la
normativa ho permet, però exclama que ells deien que no ho farien i, evidentment, ells li
retreuen o diuen en aquest  ple  com a simple manifestació;  això no obstant,  continua
explicant que no tenen cap esperança de modificar res.
 
El Sr. Torres continua manifestant que ells han decidit, hi ha un color polític –ho ha repetit
abans–, governa el Partit Socialista, els interessa estar ben col·locats a Palma amb el
Partit Socialista, i evidentment tot el que ve de Palma aquí ho apliquen, demana per quina
raó, perquè al final són doblers que deixaran d'ingressar les arques municipals en benefici
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dels ciutadans d'Inca, són recursos que podrien tenir de més, podrien davallar impostos o
taxes amb aquests doblers que deixen de recaptar... És clar que poden fer el discurs que
vulguin, però és la realitat que ells els presenten avui. 

Com a cosa final, li agradaria que els fessin arribar l'import total de les bonificacions que
duen fetes a data d'avui, durant aquests tres anys de la seva gestió.

El Sr. Ferrà li contesta que ell està totalment satisfet de la promesa electoral que va fer i
vol recordar-li simplement que el primer que varen fer quan varen entrar al consistori va
ser abaixar els imposts per antonomàsia, que són els de la contribució.  Comenta que
simplement és una taxa per un compliment de servei, estan donant una prestació...

El Sr. Torres exclama que com pot dir això, si no ho varen fer ells, repeteix que com pot dir
això.

El Sr. Ferrà li respon que varen abaixar un milió i mig d'euros.

El Sr. Torres li replica que ells no varen abaixar res, sinó el grup del Partit Popular.

El Sr. Ferrà replica al Sr. Torres que el seu grup no va abaixar res, sinó que ho va fer
l’actual equip de govern; comenta que amb això ja va quedar bastant satisfet, per complir
el seu programa electoral.

El Sr. Ferrà respon que ells varen haver d’assumir la seva ponència de valors i que llavors
varen haver de decidir quin era el percentatge que hi aplicaven; tenien des de zero fins a
tres milions d'euros, i varen decidir posar-ho enmig: un milió i mig. Exposa que han duit a
terme una gestió bastant més acurada, bastant més visible i bastant més interessant de
tot el que són els recursos públics amb un milió i mig menys d'euros que ells.

El Sr. Batle diu al Sr. Torres que li facilitaran el llistat del total de bonificacions que han
realitzat, com diu ell a la seva sol·licitud, però també li passaran totes les inversions que
han  arribat  tant  del  Govern  de  les  Illes  Balears  com del  Consell  de  Mallorca  durant
aquests tres anys, i esperen que en aquest darrer any de legislatura es puguin augmentar
les  dites  inversions.  Continua  dient  que  tant  de  bo  aquestes  bonificacions  també  es
puguin incrementar, perquè això voldrà dir que moltes més inversions d'interès públic es
duran a terme a la ciutat.

El Sr. Batle continua exposant que, si a ells els volien col·locar a Palma o no, no cobrant
una taxa i un impost de construccions, cal tenir en compte que la llicència per a la reforma
del nou centre de primària infantil Miquel Duran i Saurina s’atorgà dia 18 d’agost de 2006,
i dia 18 d’agost de 2006 el president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears era el
Sr. Matas, no era el  Sr. Antich...;  igual que demana al  Sr. Ferrà parlar amb propietat,
també li agradaria que es parlàs amb propietat quan es diuen aquestes coses, perquè
aquí la bonificació o la no-cobrança de la taxa i de l'ICIO per la llicència del nou Col·legi
Miquel  Duran  i  Saurina  es  va  fer  quan  governava  el  Patit  Popular  a  Palma  i  quan
governava el Partit Popular a Inca. 

El Sr. Batle explica que ells en cap moment varen dir que això suposava que tenguessin
uns privilegis davant el seu partit al Govern i al Consell..., a on també governaven, etc. Si
prenen aquesta decisió i l’eleven al Ple, li diu que només faltaria que un equip de govern
elevàs una decisió al Ple com aquesta i no sortís endavant. 
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Continua dient al Sr. Torres que ells tenen la possibilitat d’expressar i de donar la seva
opinió,  cosa  que  durant  20  anys  no  varen  tenir  ells.  Indica  que  en  aquesta  mateixa
llicència que han esmentat ara, quan el Sr. Matas era president de la Comunitat Autònoma
i el  Partit  Popular aquí estava governant amb majoria absoluta, no li  varen exigir que
pagàs  la  taxa,  ni  pagàs  l'ICIO,  i  no  era  d'una  reforma de  35.000  €  com duen  avui.
Comenta al Sr. Torres que pot calcular el 3% d'ICIO i el 2 % o l'1 % de la taxa sobre milers
i  milers  d'euros  que  va  suposar  la  construcció  del  nou  centre  escolar;  tots  estaven
encantats i orgullosos que es fes un nou centre escolar a la seva ciutat. 

El Sr. Batle continua manifestant que no és el mateix, però que ells en aquell moment no
varen tenir la possibilitat de dir-ho aquí ni de dir-ho enlloc... El Sr. Torres diu: "no! és que
vostès deien que"...., però el Sr. Batle replica que ells el que diuen i continuen dient és
que cadascú té les seves competències i que no han d'assumir competències d'altres
institucions... i ho han demostrat. Al darrer Ple varen dur que la competència en qüestió
d'atenció sociosanitària per a majors de la ciutat passava a la institució que té aquestes
competències, que és el Consell de Mallorca, en el tema de la residència.

El Sr. Batle creu que estaran tots d'acord que no poden perdre ni un minut amb això, ara
que hi ha obres d’interès social i municipal en les quals l’Ajuntament d'Inca també ha de
col·laborar perquè van en benefici d'unes instal·lacions que estan al municipi i de marcat
caràcter  social,  educatiu,  etc.,  i  que milloraran  les  condicions  de  tots  els  que  puguin
utilitzar-les, inclosos els seus conciutadans inquers..., però creu que cadascú ha de fer
l'oposició com consideri.

Diu al Sr. Torres que ells, de col·laboració institucional, en fan sempre, estigui compartint
els seus mateixos colors o siguin d’un altre partit. En aquest sentit considera que aquí no
hi  ha d'haver colors,  exclama que hi  ha d'haver col·laboració i  intentar que hi hagi  la
màxima per treure cap endavant el màxim nombre de projectes que siguin beneficiosos
per  a la  seva ciutat.  És així  i  pensen que és la  millor  manera de dur  les coses cap
endavant i tant de bo que vénguin moltíssimes més inversions aquesta legislatura i les
que venen, hi hagi un color polític a Inca o un altre color polític a Palma, és igual. 

El  Sr. Batle  comenta  que allò  que  ocorre  és  que  el  que  es  demana en aquest  cas,
d'IBISEC, és que aquesta bonificació del 95 % sobre el tant per cent que correspon d'ICIO
s'apliqui, i ells per aplicar-lo l'han d'elevar a Ple i que cadascú com avui digui la seva...
Comenta que uns hi estaran a favor i d’altres en contra, però almanco tenen la possibilitat
d'expressar-se al respecte. Exposa que ells no varen tenir la possibilitat d'expressar la
seva opinió a un ple. Diu al Sr. Torres que, si no fos així, no li ho diria. Reitera que no en
varen tenir la possibilitat, perquè no l'elevaven a Ple, tal vegada per desconeixement, però
ja saben que el desconeixement de la norma no du que no l’hagin de complir. 

El Sr. Batle manifesta que per això, en aquesta qüestió, es doni al grup municipal del
Partit Popular tota la informació i documentació i tots els expedients que sol·licitin... Ha
demanat també el total de bonificacions que s'han duit durant aquesta legislatura; doncs
que se'ls doni la informació, així com també –i això ho sol·licita ell– el total d'inversions
que  durant  aquests  tres  anys  de  legislatura  han  vengut  d'altres  institucions,  Consell,
Govern o fons europeus.

Durant el debat la Sra. Horrach s'absenta de la sala i no vota.
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Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i n’esdevé el següent resultat:
catorze  (14)  vots  a  favor  dels  grups  municipals  del  PSIB-PSOE,  MÉS  per  Inca,
Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i quatre (4) vots en contra del grup municipal
del Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.

4. PROPOSTA DE LA BATLIA PER DECLARAR UNA REGIDORA EN LA SITUACIÓ
DE DEDICACIÓ PARCIAL

Atès que aquesta proposta no ha estat dictaminada per cap Comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per declarar una regidora en la situació de
dedicació parcial, que transcrita textualment diu:

"De conformitat amb el que disposa l’art. 75 de la Llei de bases de règim local, en relació
amb l’art.  13 del Reglament d’organització, funcionament i  règim jurídic de les entitats
locals, i amb referència a les dedicacions exclusives i parcials dels regidors, es considera
adient que la Sra. Alice Weber passi a la situació de dedicació parcial, per la qual cosa el
qui  subscriu  eleva  a  la  consideració  del  Ple  de  l’Ajuntament  les  següents  propostes
d’acord:

Primer. Declarar, de conformitat amb el que disposa l’art. 75 de la Llei de bases de règim
local, en la situació dedicació parcial, amb una dedicació del 80 % de la jornada habitual
dels  funcionaris  de  la  corporació  i  una  retribució  de  dotze  pagues  anuals  per  import
íntegre mensual de 1.866,43 euros, amb efectes de dia 15 de juliol de 2018 i donant-la
d’alta al règim general de la seguretat social, a la regidora Sra. Alice Weber.

Segon. La percepció d’aquesta retribució per part de la regidora declarada en dedicació
parcial,  impossibilita  la  percepció  de  indemnitzacions  per  assistència  a  sessions  de
organismes col·legiats.

Tercer. L’anterior retribució no serà actualitzada anualment mantenint-se invariables.

Quart. Publicar els anteriors acords en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de conformitat amb el que disposa l’art. 75.5 de la Llei de bases
de règim local."

Durant el debat la Sra. Horrach s'incorpora a la sala.

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació la Proposta de Batlia i n’esdevé el següent resultat: catorze (14) vots a favor dels
grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les
Illes, i cinc (5) abstencions del grup municipal del Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta.
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5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME PER APROVAR
INICIALMENT  L'ORDENANÇA  REGULADORA  DELS  HORARIS
D'ESTABLIMENTS, ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme per aprovar
inicialment  l'Ordenança  reguladora  dels  horaris  d'establiments,  espectacles  públics  i
activitats recreatives que transcrit textualment diu:

"INFORME-PROPOSA que emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i lletrat assessor
municipal en relació a la resolució d'al·legacions i nova aprovació inicial de l'  ORDENANÇA
MUNICIPAL  REGULADORA  DELS  HORARIS  D'OBERTURA  I  TANCAMENT
D'ESTABLIMENTS  I  ESPECTACLES  PÚBLICS  I  ACTIVITATS  RECREATIVES  DE
L'AJUNTAMENT D'INCA;   PERQUÈ S’ELEVI A LA DECISIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT.   

I.- VIST l'expedient núm. 062017/46 relatiu a la tramitació i aprovació de la nova ordenança
municipal  reguladora  dels  horaris  d'obertura  i  tancament  d'establiments  i  espectacles
públics i activitats recreatives de l'ajuntament d'Inca.

Antecedents de fet 

1.- L'Ajuntament d'Inca, fins a la data, ha aplicat, envers a la normativa relativa a horaris
d'obertura i tancament dels establiments públics i recreatius, atès que no disposa d’una
ordenança específica en aquesta matèria, la Circular 3/1990 (modificada per la Circular
5/1992)  de  Delegació  de  Govern  a  Illes  Balears,  tenint  en  compte  que  l’Ordenança
municipal de Policia i Bon Govern de l’any 1992, en el seu  article 15, fa una remissió
expressa  a  la  normativa  específica  i  sectorial  en  matèria  d’espectables,  establiments
públics  i  activitats  recreatives,  i  en  concret,  en  tot  allò  que  fa  referència  al  seu
funcionament. 

Per altre banda i de forma supletòria s'ha de tenir en compte el previst a l’article 25 de la
Llei  7/2013,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  d’instal·lacions,  accés  i  exercici
d’activitats a les Illes Balears. 

2.-  La regulació dels horaris  dels  establiments i  espectacles públics i  de les activitats
recreatives  constitueixen  un  element  fonamental  per  assegurar  la  tranquil·litat  i  la
convivència entre els veïns i visitants de qualsevol municipi. La seva ordenació i el control
corresponent incideixen directament en les molèsties que es poden produir per renous
molests,  i  és  evident  també la  seva relació  directa  amb aspectes  relacionats  amb la
seguretat ciutadana, l'ordre públic, la neteja viària, etc. 

El fet que la vida quotidiana giri entorn de determinats usos horaris obliga a l'adaptació a
aquests amb la finalitat de salvaguardar drets constitucionals tal com la qualitat de vida, el
dret a la salut i el dret a un medi ambient adequat per a les persones, al mateix temps que
es facilita l'adequada utilització de l'oci. 

Tenint en compte la important oferta de restauració i d'oci existent, l'Ajuntament entén que
és  possible  compaginar  aquest  interès  amb  l'oferiment al resident  la  tranquil·litat
necessària. Es pretén així, compatibilitzar legítims drets dels ciutadans que, d'una banda,
demanden el seu dret a l'oci i esplai i, per una altra, el dret a la tranquil·litat, assossec i
descans, sobretot en hores nocturnes.

En  aquest  sentit,  i  atès  la  falta  d'una  regulació  específica  municipal  sobre  les  horaris
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d'obertura i tancament dels establiments púbics i activitats recreatives i tenint en compte la
seva incidència dins el municipi d'Inca, es considera necessari tramitar la present ordenança
que consta de 15 articles i un Disposició final, amb l'objectiu de fer una regulació el més
específica  i  concreta  per  l'assumpte  en  qüestió  i  evitar  problemes  interpretatius  com,
actualment, succeeix. 

3.- En  compliment del que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present
ordenança que ara es tramita ha estat sotmet-sa  a consulta pública per un termini de 15
dies a través del portal  web de l'Ajuntament i  la notificació personal a aquelles entitats,
associacions i  organitzacions més representatives  potencialment  afectades per  la  futura
norma reglamentaria damunt el següent punts:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. 

Durant aquest termini de consulta no s'ha presentat cap suggeriment i/o al·legació. 

4.- Per l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de dia 26 d’abril de 2018, es va aprovar
inicialment  l’ordenança  municipal  reguladora  dels  horaris  d’obertura  i  tancament
d’establiments i  espectacles públics i activitats recreatives i  es va sotmetre a un termini
d’informació  pública  de  trenta  dies,  per  a  la  presentació  de  reclamacions,  objeccions  i
observacions, d’acord amb el previst a l’articel 49.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases de règim local i l’article 102. B9 de la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les
Illes Balears.

Per altre banda, d’acord amb el previst a la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i
homes, es va sol·licitar el corresponent informe preceptiu a l’Institut Balear de la Dona. 

5.- Transcorregut el termini de 30 dies d’informació pública, s’ha presentat un total de 6
al·legacions, les quals es poden distribuir en dos blocs: 

1.- Al·legacions presentades per diferents veïnats i associacions de veïns on es manifesta
que els horaris de terrasses no s’amplií,  i  que s’adoptin mesures més restrictives en el
control horari dels establiments amb música entre setmana, així com l’adopció de mesures
de control del renou a la via pública. 

2.- Al·legació presentada per l’entitat Fun Game Baleares, SLU, respecte a l’article 7 “horaris
especials”, en quant la possibilitat que les sales de joc pugui obrir a les 8 hores en concepte
de cafeteria, considerant que es tracta d’una mesura discriminatòria i arbitraria en quant a
compliment de determinats requisits, entenen que les autoritzacions ha de ser reglades. 

3.-  Finalment,  s'ha  plantejat,  directament  a  l'Àrea  d'Urbanisme,  que  els  establiments
classificats dins el Grup I C, puguin adelantar l'obertura a les 6 hores de la matinada, atès les
seves característiques i servei que presten. 

Per altre banda, també manifesta que l’article 21 s’ha de ajusta al previst a l’article 85 de la
Llei 39/2015, en quant al reconeixement de responsabilitat en matèria sancionadora. 

Fonaments de dret
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1.- Les entitats locals tenen competència per a l'elaboració de normes reglamentàries en el
àmbit de les competències que es determinen als articles 25 i 26 de Llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les Bases de Règim Local, així com aquelles que es determinen a les normes
sectorials corresponents, en particular el previst a l'article 25 de la Llei 7/2013 de 26 de
novembre, de règim jurídic d’instal·lacions, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears. 

Així  mateix,  els  articles  127  i  següents  (Títol  VI)  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre  de
procediment administratiu, s'estableixen les disposicions i principis bàsics relatius a l'exercici
de la potestat reglamentària i altres disposicions. 

En el cas que ens ocupa, la competència municipal per establir  els horaris d'obertura i
tancament d'establiments i espectacles públics i activitats recreatives, s'emmarca dins la
competència municipal de medi ambient urbà, protecció de la salubritat pública de l'article
25.1 b) i f) de la Llei 7/1985, així com l'article 25 de la Llei 7/2013, abans esmentades. 

2.- En quant procediment a seguir per a l'aprovació de la present ordenança municipal ara
en tramitació,  serà d'aplicació el  que disposa l’article  49 de la Llei  7/1985,  de 2 d’abril
reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 102 I 103 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Per altre banda, atès el que disposa l’article 47.1 de la Llei reguladora de les Bases de
Règim Local  7/1985, de 2 d’abril,  per l’aprovació inicial  de les ordenances i  reglaments
municipals serà necessari el vot favorable de la majoria simple del número legal de membres
de la Corporació.

3.- Durant el termini d’informació pública s’han presentat un total de 6 al·legacions que han
estat exposades de forma succinta als antecedents de fet i que a continuació es passen a
resoldre.

a) Respecte a les al·legacions presentades per veïnats i associacions de veïns, en les quals
tenen com objecte comú, garantir la convivència de les activitats amb música (cafè-concerts,
bars amb música, etc...) amb el dret al descans i, en conseqüència es sol·licita no ampliar els
horaris de les terrasses, així com adoptar determinades mesures de control en les molèsties
que  causen  determinades  activitats,  una  vegada  analitzades  i  realitzades  les  consultes
corresponent amb l’equip de govern, es decideix modificar l’ordenança; tot que hem de dir
que  la  present  ordenança  només  regula  la  determinació  i  aplicació  dels  horaris  dels
establiments  i  altres  elements  relacionats,  la  qual  cosa  implica  que  altres  qüestions
relacionades amb la contaminació acústica, s’ha d’establir a través de una nova ordenança
de renous, sense perjudici del previst a la normativa sectorial en matèria de renous.

En aquest sentit, es proposa les següents modificacions:

1. Es modifica l’horari de les terrasses previs a l’article 9 de l’ordenança, tornant a l’esperit de
l’horari que es preveu a l’ordenança municipal d’ocupació d’espais públics. Així per tant,
l’horari de paralització i recollida de novembre a maig serà fins les 00 hores de la nit entre
setmana i diumenge i el cap de setmana (divendres i dissabtes) i vigília de festiu fins 00.30
hores. De juny a octubre, l’horari de recollida entre setmana i diumenge serà a les 00 hores,
mentre que els cap de setmana (divendres i disssabte) i vigila de festiu, es podrà recollir a la
1,30 hores de matinada. En tot cas, en aquests horaris els taules i cadires de les terrasses
estaran totalment recollides i sense clients consumint begudes. Aquest horari,  també és
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aplicable a les terrasses privades. 

Per  altre  banda,  s'estableix,  atès  que  no  estava  previst,  que  l'horari  d'obertura  de  les
terrasses serà a les 7.00 hores de matí, tot això respectant els horaris d'obertura i tancament
generals de l'article 6. 

2.  També es  modifica  l’horari  de  tancament  del  Grup  II  A i  B  de  dilluns  a  dimecres  i
diumenge, passant a les 2.00 hores de la matinada com a màxim (article 6.1). El dijous es
podrà tancar a les 3.00 hores.

3.   L'horari  d'obertura  dels  estableiments  del  GRUP I  C,  serà  a  les  6.00  hores  de  la
matinada,  atès  les  seves  característiques  i  el  servei  que  presten.  En  aquest  sentit  es
modifica l'article 7 apartat a), en quant es lleva el terme "cafeteria" i s'estableix un horari
especial, en el cas de restaurants, de 6.00 a 2.00 hores, mantenint un horari coherent amb
les modificacions introduïdes pels GRUPS II A i B. 

4. En el cas de les activitats que tenguin autoritzat música, així com les sales de joc, és a dir,
el GRUP II A i B i GRUP III, serà obligatori tenir doble porta correctament insonoritzada, les
quals no podran estar obertes a la vegada, així com tenir una persona encarregada, amb la
corresponent habilitació legal, del control d’admissió i seguretat durant l’horari d’obertura del
local, com a mínim de 00 hores al tancament de l'activitat. 

En tot cas la persona que dugui a terme el control d’admissió de l’establiment en qüestió, ha
de complir amb el previst al Reglament regulador dels serveis d’admissió i control d’ambient
intern en les activitats d’espectacles públics i recreatius, a l’àmbit de la Illa de Mallorca.  

5.  Com  a  conseqüència  de  les  modificacions  introduïdes,  s’introdueix  una  infracció
específica amb la qualificació de greu, consistent en la falta de personal qualificat i/o habilitat
pel control d'admissió i seguretat pels establiments classificats com a GRUP II A i B i GRUP
III, durant les 00 hores a l'horari de tancament. 

6. Respecte a l’al·legació presentada per l'entitat Fun Games Baleares, SLU, es considera
que s'ha d'estimar parcialment, en el sentit que aquelles activitats de sales de joc que tinguin
reconeguda l'activitat  de cafeteria  a  la  llicència corresponent,  podran acollir-se a l'horari
previst per aquestes activitats. No obstant això, l'activitat pròpia de sala de joc no podrà
començar el seu funcionament fins les 10.00 hores del matí, la qual cosa implica que fins
aquesta hora, l'activitat en qüestió, només podrà funcionar com a cafeteria, en els horaris
previst a l'ordenança.

Efectivament, correspon modificar l'article 21 de l'ordenança en el sentit que preveu l'article
85 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu, en quant al règim sancionador. 

4.- Les modificacions introduïdes tenen caràcter substancial, atès que impliquen canvis que
afecten a  drets  i  obligacions sobre  terceres  persones,  la  qual  cosa obliga  a  una nova
aprovació inicial i informació pública. 

II.- ATÈS el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d), 25.2.d) i 47.1 de la Llei Reguladora de
les Bases de Règim Local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4, 50.3, 123.1, 163 i següents
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals de
28 de novembre de 1986;  el  Lletrat  assessor municipal  que subscriu sotmet el  present
Informe-Proposta FAVORABLE a la consideració del Regidor de Participació Ciutadana i
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Festes perquè, si  és procedent,  s’elevi  la seva aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan
competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:

1.-  ESTIMAR,  parcialment,  les  al·legacions  presentades  durant  el  termini  d'informació
pública, d'acord amb les consideracions exposades al present informe-proposta. 

2.-  APROVAR inicialment,  l'ORDENANÇA MUNICIPAL    REGULADORA DELS HORARIS
D'OBERTURA  I  TANCAMENT  D'ESTABLIMENTS  I  ESPECTACLES  PÚBLICS  I
ACTIVITATS  RECREATIVES  DE  L'AJUNTAMENT  D'INCA, amb  les  modificacions
exposades al present informe-proposta i que han estat introduïdes al text de l'ordenança. 

3.-  SOTMETRE,  novament,  a  informació  pública  pel  termini  de  30  dies la  proposta
modificada   de  l'ORDENANÇA  MUNICIPAL    REGULADORA  DELS  HORARIS
D'OBERTURA  I  TANCAMENT  D'ESTABLIMENTS  I  ESPECTACLES  PÚBLICS  I
ACTIVITATS RECREATIVES DE L'AJUNTAMENT D'INCA, anunci que es publicaran en el
BOIB i a la pàgina web de l'Ajuntament, durant el qual es podrà examinar l'expedient a la
Secretaria  General  (Àrea  d'urbanisme  i  habitatge)  d'aquest  Ajuntament  i  formular
allegacions i/o suggeriments. En el cas que no es presentes cap reclamació o suggeriment,
s'entendrà aprovada definitivament la proposta de reglament municipal."

El Batle President proposa la següent esmena al dictamen:

"PROPOSTA  DE  LA  BATLIA  RELATIVA  A  LA  INTRODUCCIÓ  D’ESMENA  A
L'ORDENANÇA  MUNICIPAL  REGULADORA  DELS  HORARIS  D'OBERTURA  I
TANCAMENT  D'ESTABLIMENTS  I  ESPECTACLES  PÚBLICS  I  ACTIVITATS
RECREATIVES DE L'AJUNTAMENT D'INCA.

Vist l'informe-proposta relatiu a la nova aprovació inicial de  l'ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA  DELS  HORARIS  D'OBERTURA  I  TANCAMENT  D'ESTABLIMENTS  I
ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE L'AJUNTAMENT D'INCA i
nova  informació  pública,  com  a  conseqüència  de  les  modificacions  introduïdes  per
l'estimació parcial de les al·legacions presentades durant el termini d'informació pública
acordat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de dia 26/04/2018.

Vist que com a conseqüència de l’al·legació presentada per l'entitat Fun Game Baleares,
SLU, s'ha modificat l'article 6, en concret, el punt (3) en tant que s’especifica quan es
podrà exercir l'activitat de cafeteria per part de les sales de joc i/o recreatives, s’introdueix
la present esmena per tal de donar compliment al previst a l'article 44 del Reial decret
2110/1998,  de  2  d'octubre,  pel  qual  s'aprova  el  reglament  de  màquines  recreatives  i
d'atzar i establir una diferenciació entre l’activitat pròpia de bar-cafeteria i la corresponent
a sales de joc que tenen la categoria tipus "B".  

En aquest sentit,  el possibilitat de poder exercir l'activitat  de cafeteria en els mateixos
termes  que  els  establiments  classificats  com a  Grup  I  C,  implicarà  que  l'activitat  de
cafeteria i sales de jocs i/o recreatius es trobin, físicament separades o, en tot cas, pugui
funcionar de forma independent una de l'altre, és a dir, que l’activitat dedicat a cafeteria
tengui un espai que sigui independent i  accessible (entrada i  sortida) amb respecte a
l'espai on es troben la sala de joc i/o recreativa. 

Així per tant, si l’establiment dedicat a sala de joc i/o recreatiu, apostes i bingos, no pot
garantir  aquesta  independència  d’activitats,  s’entén  que  l'activitat  de  cafeteria  (no
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principal) serà d'ús exclusiu dels jugadors i/o usuaris de la sala de joc i, per tant, sotmès a
l'horari  d'obertura  i  tancament  que preveu  l'ordenança  de  10 h  del  matí  a  4  h  de  la
matinada.  

D’altra banda, s'ha presentat una nova al·legació per l'entitat Incamatic, SL, que ha tengut
entrada en el registre de l'Ajuntament, dia 10 de juliol, encara que va ésser presentada, en
temps i forma, dia 28 de juny en el registre de la CAIB. 

No obstant això, aquesta al·legació no es resoldrà en el Ple extraordinari convocat per dia
12 de juliol de 2018, atès que aquest ja havia estat convocat amb anterioritat a l'entrada
de l’al·legació en el Registre de l'Ajuntament dia 10/07/2018 i, en tot cas, podrà ésser
resolta  dins el  nou termini  d'informació pública que ara s’habilita,  sense perjudici  que
puguin ésser ampliades i/o modificades en relació amb el nou text exposat al públic de
l’Ordenança.  

ATÈS el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d), 25.2.d) i 47.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local, de 2 d'abril de 1985; i els articles 4, 50.3, 123.1, 163 i següents del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals de 28 de
novembre de 1986;  el  batle  president  eleva a aprovació  a  l'Ajuntament  en PLE, òrgan
competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:  

1.  ESMENAR  l'informe-proposta  relatiu  a  la  nova  aprovació  inicial  i  nou  termini
d'informació  pública  de l'ORDENANÇA  MUNICIPAL    REGULADORA  DELS  HORARIS
D'OBERTURA  I  TANCAMENT  D'ESTABLIMENTS  I  ESPECTACLES  PÚBLICS  I
ACTIVITATS RECREATIVES DE L'AJUNTAMENT D'INCA, quant a la redacció del punt (3)
de l'article 6, en el següent termes.

Article 6. Horari d'obertura i tancament 

(3) Els establiments dedicats a saló de jocs i/o recreatius apostes i bingos que disposin de
títol  habilitant  per  dur  a  terme l’activitat  de  bar-cafeteria  podran dur  a  terme aquesta
activitat  en l'horari  previst  als  establiments  catalogats  com a GRUP I  C,  sempre que
l'activitat dedicada a bar-cafeteria es trobi separada, físicament, de l'activitat destinada a
saló  de  jocs  i/o  recreatius  apostes  i  bingos  (activitat  principal),  disposant  d’accés  de
entrada i sortida, independent respecte a l'activitat principal, de forma que els usuaris del
bar-cafeteria  no puguin accedir  al  saló  de jocs i/o  recreatius,  apostes i  bingos durant
l'horari de 6 hores a 10 hores, saló que haurà d'estar tancat i sense cap tipus d'activitat.   

2. DEIXAR pendent de resoldre l'al·legació presentada per l'entitat INCAMATIC, SL, atès
l'exposat a la part expositiva de la present proposta."

Durant el debat, el Sr. Ferrà s'absenta de la sala i no vota.

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació l'esmena proposada per la Batlia i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (18).

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen esmenat i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
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d'Urbanisme  esmenat  per  aprovar  inicialment  l'ordenança  reguladora  dels  horaris
d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives, la qual una vegada esmenada té
el següent contingut literal:

"ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS HORARIS D'OBERTURA I TANCA-
MENT D'ESTABLIMENTS I ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE
L'AJUNTAMENT D'INCA 

La regulació dels horaris dels establiments i espectacles públics i de les activitats recreati -
ves constitueixen un element fonamental per assegurar la tranquil·litat i la convivència en-
tre els veïns i visitants de qualsevol municipi. La seva ordenació i el control corresponent
incideixen directament en les molèsties que es poden produir per renous molests, i és evi-
dent també la seva relació directa amb aspectes relacionats amb la seguretat ciutadana,
l'ordre públic, la neteja viària, etc. 

El fet que la vida quotidiana giri entorn de determinats usos horaris obliga a l'adaptació a
aquests amb la finalitat de salvaguardar drets constitucionals tal com la qualitat de vida, el
dret a la salut i el dret a un medi ambient adequat per a les persones, al mateix temps que
es facilita l'adequada utilització de l'oci. 
Tenint en compte la important oferta de restauració i d'oci existent, l'Ajuntament entén que
és possible compaginar aquest interès amb l'oferiment al resident de la tranquil·litat ne-
cessària. Es pretén així compatibilitzar legítims drets dels ciutadans que, d'una banda, de-
manden el seu dret a l'oci i esplai i, de l’altra, el dret a la tranquil·litat, assossec i descans,
sobretot en hores nocturnes.

D'acord amb l'article 25, de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·la-
ció, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, les administracions públiques, dins l’àm-
bit de les seves competències, han d’adequar la funció de regulació dels horaris i d’autorit-
zació i control de les activitats a les disposicions d’aquesta Llei. En especial, les adminis -
tracions competents hauran de vetllar per evitar les molèsties i els problemes d’ordre pú-
blic que el funcionament de l’activitat pugui produir a l’exterior, derivats de renous i vibraci-
ons i de concentracions humanes, o de vehicles que puguin afectar la seguretat o la salut
pública; i d'acord amb l'apartat 2, que atorga atribucions als ajuntaments per redactar or -
denances municipals que regulin expressament els horaris d'activitats permanents d'es-
pectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. 

A més, segons l'article 19, de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tri-
butàries i administratives, s’estableix que l'horari general dels espectacles i de les activi-
tats recreatives serà determinat reglamentàriament pel Govern de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. No obstant això, mentre la dita administració no reguli aquest tema,
correspondrà als plens dels ajuntaments aprovar mitjançant reglament en matèria d'es-
pectacles públics i d'activitats recreatives la regulació horària. Es podran establir ampliaci-
ons o reduccions d’horaris, d’acord amb les peculiaritats de les poblacions, les zones i els
territoris, que, especialment, en relació amb l’afluència turística i la durada de l’espectacle,
faran una diferenciació entre l’època o l’estació anual i entre els dies laborables, els fes-
tius i les vigílies. 
Finalment, hem de tenir en compte que la regulació actual en el municipi d'Inca respecte
als horaris de les activitats d'establiments i espectables públics i activitats recreatives pre-
senta una situació de certa inseguretat jurídica, la qual cosa fa necessària l'aprovació
d'una ordenança específica per a aquesta qüestió, atès que fins ara la normativa en matè-
ria d’horaris que aplicava l'Ajuntament era la prevista a la Circular 3/1990 (modificada per
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la Circular 5/1992) de Delegació de Govern de les Illes Balears, remissió a la qual fa refe-
rència l’article 15 de l’Ordenança municipal de policia i bon govern de l'any 1992 i, de for -
ma subsidiària, allò previst a l’article 25 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim ju -
rídic d’instal·lacions, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears. 

Per tot això, és urgent dur a terme aquesta regulació i que l'Ajuntament d'Inca tengui una
ordenança pròpia i especifica en matèria d’horaris d’establiments públics i activitats recre-
atives.  

Fent ús de la facultat i competències que determina la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local i altra normativa sectorial, és a dir, la Llei 7/2013 esmentada,
es procedeix a la fixació dels horaris d'obertura i tancament dels establiments i especta-
cles públics, i de les activitats recreatives en el municipi d'Inca.

Títol I
Disposicions generals 

Article 1
Objecte

És objecte de la present Ordenança establir un marc legal de regulació de l'horari d'ober -
tura i tancament al públic de determinats establiments de concurrència pública.

Article 2
Àmbit d'aplicació

Les prescripcions de la present Ordenança són d'aplicació als establiments de pública
concurrència regulats a l'article 3 i ubicats dins del terme municipal d'Inca. 

Article 3
Grups d’establiments

Grup I. Establiments de restauració i bar cafeteria:

A) Establiments de restauració. 
B) Establiments de restauració, amb ubicació especial.
C) Bar cafeteria. 

Grup II. Establiments d’entreteniment:

A) Cafès concert i/o bars amb música.
B) Sales de festa, sales de ball i discoteques.
C) Cafès teatre i teatres. 

Grup III. Sales de joc, bingos, cinemes i similars.

Articles 4
Definicions
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- Bar cafeteria: és l'establiment que serveix ininterrompudament durant l'obertura menjars i
begudes perquè es consumeixin a la barra o a les taules de l'establiment.
- Establiment de restauració: és aquell establiment que subministra àpats o begudes per
ser  consumits  al  mateix  establiment,  obert  al  públic  en  general,  que  compleix  les
condicions establertes en la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
així com els requisits d’infraestructura, serveis, equipament i altres característiques que es
determinin reglamentàriament. 
S’hi inclouen els serveis de restauració que s’ofereixin a discoteques, terrasses, sales de
festa, locals destinats a jocs recreatius, d’atzar i altres d’anàlegs.
- Establiment de restauració, amb ubicació especial: és aquell establiment de restauració
ubicat a aeroports, hospitals o centres sanitaris d’urgència, així com a polígons industrials
i de servei.
La persona titular podrà sol·licitar autorització d’horari especial, d’acord a l’article 7 b).
- Discoteca: és l'establiment autoritzat per organitzar ball públic amb participació dels as-
sistents, amenitzat exclusivament per mitjans mecànics o electrònics. Entre les activitats
que li són pròpies s'inclou la de bar.
- Sala de festes: és l'establiment autoritzat per oferir al públic serveis consistents en la
presentació,  de forma esporàdica o continuada,  d'espectacles artístics,  de petit  teatre,
folklòrics, eròtics, coreogràfics, humorístics, audiovisuals, varietats i atraccions de qualse-
vol tipus en escena o pista; ball públic amb participació dels assistents, amenitzats mitjan-
çant execució humana i/o mitjans mecànics, electromecànics o electrònics. Entre les acti-
vitats que li són pròpies s'inclou la de bar.
- Sala de ball: és l'establiment autoritzat per oferir al públic serveis de ball públic amb par -
ticipació dels assistents, amenitzats per execució humana i/o mitjans mecànics, electro-
mecànics o electrònics. Entre les activitats que li són pròpies s'inclou la de bar.
- Cafè concert: és l'establiment autoritzat per oferir al públic amenitzacions musicals mit-
jançant execució humana i/o mitjans mecànics, electromecànics o electrònics. Entre les
activitats que li són pròpies s'inclouen les de bar i cafeteria, així com l'execució de balls i
espectacles amb participació dels assistents.
- Bar amb música: és l'establiment autoritzat per oferir al públic amenitzacions musicals a
través de mitjans mecànics, electromecànics o electrònics. Entre les activitats que li són
pròpies s'inclouen les de bar i cafeteria, així com l'execució de balls i espectacles amb
participació dels assistents.
- Cafè teatre: és l'establiment que disposa de taules i no de barra o mostrador per propor-
cionar al públic servei de bar, i ofereix al públic representacions teatrals, pantomímiques,
etc., efectuades per professionals o aficionats. Entre les activitats que li són pròpies no
s'inclou l'execució de cap tipus de ball ni d'espectacle, ni amb participació dels assistents. 
- Espectacles cinematogràfics i teatrals: exhibicions de cinema i representacions teatrals
en edificis adaptats i autoritzats per a aquesta finalitat. 
- Bingo: és l'establiment destinat a la pràctica del joc de loteria o bingo. Entre les activitats
que li són pròpies s'inclou la de bar cafeteria. 
- Saló recreatiu i/o jocs (atzar) i apostes: és l'establiment que disposa de màquines recre-
atives de joc i d’altres jocs d’atzar, i on també s’inclouen les apostes. Entre les activitats
que li són pròpies es troba la de bar cafeteria. 

Article 5
Establiments multidisciplinaris

Quan  un  establiment  tengui  caràcter  multidisciplinari,  és  a  dir,  s’exerceixin  diverses
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activitats en el mateix establiment, cada una d'elles s'haurà de dur a terme dins el seu
propi horari específic. Per a això, la configuració de l'establiment haurà d'assegurar que el
tancament d'una activitat no afecta el funcionament de la resta. En cas contrari, s'haurà de
complir l'horari més restrictiu.

Article 6
Horari d’obertura i tancament

1. L'horari per a cadascun dels establiments serà el que els correspongui d'acord amb la
classificació de l'article 3 i de la següent taula: 

HORA D'OBERTURA HORA DE TANCAMENT
GRUP I A 8.00 (1) 2.00
GRUP I B 8.00 (2) 2.00 (2)
GRUP I C 6.00 2.00
GRUP II A 10.00 (3) 2.00 (entre setmana de dilluns

a dimecres i diumenges)
3.00 (dijous) 
05.30  (divendres,  dissabte  i
vigília de festiu)

GRUP II B 10.00 (3) 2.00 (entre setmana de dilluns
a dimecres i diumenges)
3.00 (dijous) 
05.30  (divendres,  dissabte  i
vigília de festiu)

GRUP II C 10.00 3.00
GRUP III 10.00 (3) i (4) 4.00

Taula 1. Horari d'obertura

(1) Els establiments de restauració en els quals s’exerceixi una activitat tradicional servint
esmorzars podran sol·licitar un horari especial d'obertura, conforme al que preveu l'article
7 de la present Ordenança. 

(2) Els establiments de restauració, amb ubicació especial, podran sol·licitar autorització
d'horari  especial  i  podran  modificar  tant  l'hora  d'obertura  com  l'hora  de  tancament,
conforme al que preveu l'article 7 de la present Ordenança.

3) Els establiments dedicats a saló de jocs i/o recreatius apostes i bingos que disposin de
títol  habilitant  per  dur  a  terme l’activitat  de  bar-cafeteria  podran dur  a  terme aquesta
activitat  en  l'horari  previst  als  establiments  catalogats  com a GRUP I  C,  sempre que
l'activitat dedicada a bar-cafeteria es trobi separada, físicament, de l'activitat destinada a
saló  de  jocs  i/o  recreatius  apostes  i  bingos  (activitat  principal),  disposant  d’accés  de
entrada i sortida, independent respecte a l'activitat principal, de forma que els usuaris del
bar-cafeteria  no puguin accedir  al  saló  de jocs i/o  recreatius,  apostes i  bingos durant
l'horari de 6 hores a 10 hores, saló que haurà d'estar tancat i sense cap tipus d'activitat.  

(4) Els establiments corresponents al Grup II A i B i Grup III, estaran obligats a tenir una
persona, correctament habilitada, segons el Reglament regulador dels serveis d’admissió i
control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatius, a l’àmbit de la Illa
de Mallorca, per dur a terme les funcions de control d’accés i seguretat dels establiments,
com a mínim, de les 00 hores fins l'hora de tancament de l'activitat.  
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2. L'obertura es refereix a l'horari a partir del qual està permès obrir i iniciar l'activitat, i
l’hora  de  tancament  es  refereix  a  l’hora  a  partir  de  la  qual  ha  de  cessar  tota
amenització, joc o actuació en el local. A més: 

- Es deixaran de servir begudes i altres serveis.
- S’aturarà la música.
- No es permetrà l’entrada a l’establiment de més persones.
- Es deixarà d’executar qualsevol espectacle, joc o similar.
- S’hauran d’encendre els llums per facilitar el desallotjament.

3. Es disposarà d'un màxim de 30 minuts a partir  de l'hora de tancament per quedar
totalment buit de públic. Únicament podran romandre a l'establiment aquelles persones
amb una relació laboral amb la persona titular de l'activitat.

4.  A més, la persona titular de l'activitat  haurà d'adoptar les mesures necessàries per
evitar el soroll i l'aglomeració de persones a l'exterior d’aquesta que puguin provocar
molèsties al veïnat.

5. Quan en els establiments concorrin més d'una activitat de les descrites anteriorment
que no es puguin separar físicament entre si, cada una d'elles es considerarà com a in -
dependent i es regirà pel seu propi horari, conforme a l'establert en els articles anteriors.

Article 7
Horaris especials

a) Els establiments de restauració en els quals s’exerceixi una activitat tradicional servint
esmorzars podran sol·licitar autorització d'horari especial, en concret de 6.00 a 3.00 h, i
amb les restriccions establertes a l'article 9 de la present Ordenança.

b) Els  establiments  de  restauració,  amb  ubicació  especial podran  sol·licitar  un  horari
diferent de l'establert per als establiments de restauració.

Correspon a l’Alcaldia  resoldre  sobre l’autorització,  la  qual,  en cas de ser  concedida,
tendrà una vigència d’un any, renovable per períodes iguals, a sol·licitud de la persona
interessada,  amb un  mes  d’antelació  a  la  fi  de  la  vigència,  sempre  que  s’acrediti  el
manteniment de les circumstàncies que varen justificar la seva autorització.

En  aquells  supòsits  en  els  quals  un  establiment  incompleixi  de  manera  reiterada  les
condicions de l'autorització, l'Alcaldia podrà revocar l’autorització concedida o denegar la
posterior sol·licitud de renovació.

- Dates específiques:

a) L'Alcaldia podrà autoritzar horaris especials durant la celebració de festes populars i/o
esdeveniments  organitzats  per  l'Ajuntament,  de  Nadal  i  Setmana Santa.  A aquests
efectes,  s'entendran per  festes populars les establertes oficialment  per  l'Ajuntament
d'Inca; així mateix, s'entén per Nadal, el període comprès entre el 23 de desembre i el 6
de gener (ambdós inclosos); i per Setmana Santa, des del diumenge de Rams fins al
diumenge de Resurrecció. En ambdós supòsits, l'ampliació d'horari no podrà superar
en dues hores els horaris generals de tancament.
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b) Autoritzacions  puntuals  per  a  celebracions  de  noces  i  esdeveniments  similars.  Es
permetrà  l'ambientació  musical  d'esdeveniments  als  establiments  bar  cafeteria  i
restaurants, en els supòsits d'esdeveniments de noces i de similars. 

Aquestes  autoritzacions  podran  sol·licitar-se  de  manera  puntual  i  per  a  cada
esdeveniment, i hauran de justificar-se i autoritzar-se amb la presentació prèvia, per part
de  la  persona  titular  de  l'establiment,  de  declaració  responsable  en  virtut  de  la  qual
comunicarà la data de l'esdeveniment. 

- Requisits: 
a) Règim d'autorització. La sol·licitud haurà de presentar-se amb una antelació mínima de

set dies –no s’admetrà a tràmit en cas contrari–, juntament amb el document acreditatiu
de pagament de la taxa corresponent. 

b) L'establiment no podrà haver estar sancionat amb caràcter ferm durant els dotze mesos
anteriors  a la  data  de la  sol·licitud per  una infracció  greu o molt  greu en matèries
regulades per aquesta ordenança. Tampoc podrà haver estat sancionat amb caràcter
ferm durant els vuit mesos anteriors a la data de la sol·licitud, per tres infraccions lleus,
una  de  greu  o  una  de  molt  greu,  en  matèries  regulares  per  l'Ordenança  de
contaminació acústica municipal, per la legislació de renous, per la legislació turística,
per la normativa en matèria d'activitats vigents o per la legislació aplicable en matèria
de seguretat ciutadana, per la seva relació amb el bé jurídic a protegir.

c) Estar al corrent de pagament amb el CIF en taxes, impostos i sancions. 
d) Pagar la corresponent taxa.

- Condicions:

a) L'horari de l'activitat d'animació musical serà de 14.00 a 00.00 hores.
b) En cap cas es podrà superar l'aforament permès en la llicencia d'activitat principal. 

Article 8
Excepcions

1. Per als locals del Grup I, només i excepcionalment per als establiments que habitual-
ment serveixen esmorzars, es permet avançar una hora l'horari d'obertura, amb la sol·li-
citud prèvia dels titulars dels dits establiments a l'Ajuntament, els quals han de realitzar
aquest servei sense cap tipus d'activitat o amenització musical.

2. Les autoritzacions previstes en l'apartat anterior poden ser revocades per l'Alcaldia en el
supòsit que l'activitat produeixi molèsties o renous propis, o a conseqüència de l'exercici
de la dita activitat.

3. En els locals del Grup II, en el cas d'organització de gales juvenils, es permetrà la realit-
zació de l'activitat fins a les 00.00 hores en festius, vigílies de festius, amb les limitaci-
ons d'admissió, consum i servei de begudes establerts per a menors. En aquests casos,
haurà de transcórrer almanco una hora des de la conclusió de la gala juvenil a l'inici nor -
mal de l'activitat, dins de l'horari permès.

Article 9
Terrasses
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1. Els locals que comptin amb terrassa pública o privada (sigui quin sigui el grup de local o
activitat)  hauran de paralitzar i  recollir  per complet l’activitat  a la dita terrassa a les
00.00 hores . Durant el cap de setmana (divendres i dissabte) i vigília de festius la ter-
rassa podrà allargar la seva activitat durant 30 minuts més.

Durant els cap de setmana (divendres i dissabte) i vigila de festiu dels mesos de juny,
juliol, agost, setembre i octubre, els establiments podran ampliar l'horari de terrassa es-
tablert en el punt anterior en una hora respecte a l'horari previst a l'apartat anterior de
paralització i recollida, és  a dir, fins la 1.30 hores. Els locals hauran de tenir exposat un
rètol informatiu en el qual s’indiqui que queda totalment prohibit el consum de begudes
a l'exterior del local fora de l'horari de terrasses. Les persones que consumeixen begu-
des fora del referit horari a l'exterior del local seran responsables d'aquesta infracció.

L'horari d'obertura de les terrasses serà a partir de les 7.00 hores del matí, en tot cas
vinculant al previst a l'article 6 de la present ordenança.  

Sense perjudici  de l'exposat,  en cas d'existència de sancions/infraccions en matèria
d'activitats, de l'Ordenança reguladora del renou, o per excés horari d'obertura de les
terrasses, l'Ajuntament podrà acordar la reducció horària de les terrasses de les activi-
tats afectades. 

Article 10
Altres horaris

1. Els locals públics on s’exerceixin activitats no compreses en els grups referits a l'article
3 s'han de regir per la seva normativa específica o per les condicions fixades en la seva
autorització municipal, sense perjudici que, en el cas que no n'hi hagi, es podrà recórrer
a l'aplicació de l'analogia per determinar l'horari adequat.

2. Els espectacles i les activitats organitzades per l'Ajuntament han de tenir els horaris
que marqui el propi Ajuntament a la resolució administrativa corresponent.

Article 11
Restriccions

1. L'Ajuntament podrà avançar l'horari de tancament o retardar l'horari d'obertura d'aquells
locals als quals, per infracció a la normativa d'activitats o a l'Ordenança municipal de re-
nous,  se'ls  hagi  indicat  l'obligació  d'adoptar  mesures  correctores.  Aquesta  restricció
d'horaris de funcionament es prolongarà fins que s'hagin adoptat aquestes mesures i
s'hagi obtingut un informe favorable de l'Àrea d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament.

Article 12
Altaveus i/o aparells musicals a l'exterior de locals

1.  En els  establiments  relatius  a  l'oferta  de  restauració  i  bars  cafeteries  als  quals  es
refereix la present Ordenança –activitat l'exercici de la qual estigui degudament iniciat
atenent a la normativa turística i d'activitats–, els establiments pertanyents al  Grup I
podran  instal·lar  altaveus  i/o  aparells  musicals  en  espais  exterior  privats,  jardins,
terrasses o similar, sempre que aquesta activitat no superi els límits acústics màxims
establerts  per la normativa de soroll  d'aplicació (70 dBA entre les 10.00 i  les 00.00
hores, mai a partir de les 00.00 hores ni abans de les 10.00 hores del matí).
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2. Quant a la instal·lació d'altaveus o altres aparells musicals en les vies o espais públics,
així com els espais exteriors de domini públic i/o privat en tot el terme municipal d'Inca,
es requereix declaració responsable del titular de la dita activitat i el posterior vistiplau
municipal. Així i tot, el cessament d'aquesta activitat serà com a màxim a les 00.00 ho-
res, i no es podrà, en cap cas, de diumenge a dijous no festius o vespres de festius,
sempre que aquesta activitat no superi els límits acústics màxims establerts per la nor-
mativa de soroll d'aplicació (70 dBA entre les 10.00 i les 00.00 hores, mai a partir de les
00.00 hores ni abans de les 10.00 hores del matí).

Article 13
Festes denominades afters

1. Queda totalment prohibida a tot el terme municipal la realització de les festes denomi-
nades afters.

Té la consideració d'after qualsevol festa a l'interior o a l'exterior dels locals després de
l'horari de tancament d’aquests. 

Article 14
Zones de protecció acústica especial 

1. D'acord amb el que disposa la secció V, de la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la con-
taminació acústica de les Illes Balears, l'Ajuntament podrà declarar, d'ofici o a petició
dels veïns, zones de protecció acústica especial. A les zones d'especial protecció, tots
els establiments públics han de tenir un horari d'obertura al públic més reduït que l'hora-
ri més reduït que l'establert a l'article 3.2 d'aquesta Ordenança. Aquesta reducció horà-
ria també serà d'afectació a les terrasses de l'article 9 de l'Ordenança.

Títol II
Règim sancionador en matèria d’horaris

Article 15
Mesures provisionals

1. Conjuntament, o amb posterioritat a l’inici del procediment sancionador per infraccions
greus i  molt  greus,  es  podran  acordar, mitjançant  resolució  motivada,  les  mesures
provisionals imprescindibles per a la normal tramitació de l’expedient sancionador i per
assegurar el  compliment de la sanció que pugui imposar-se, i  evitar la comissió de
noves infraccions.

2. Les mesures provisionals que poden adoptar-se consistiran en alguna de les següents
actuacions: 

a) La suspensió de l’autorització de l’activitat.
b) La suspensió o prohibició de l’activitat.
c) La paralització o la clausura de l’activitat, del local, de l’establiment, de les terrasses,

del recinte o de la instal·lació, o bé el precinte de les seves instal·lacions, màquines o
aparells.
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d) Altres mesures que no causin perjudici de difícil o impossible reparació a les persones
interessades o que impliquin violació dels drets emparats per les lleis. 

3. Les mesures provisionals podran ser alçades o modificades durant la tramitació del
procediment, d’ofici o a instàncies de part, en virtut de circumstàncies sobrevingudes o
que no van poder ser tengudes en compte en el moment de la seva adopció. En tot cas,
s’extingiran amb la resolució que posi fi al procediment sancionador corresponent.

4. Serà requisit previ a l’acord d’adopció d’aquestes mesures provisionals l’audiència de la
persona interessada,  per un termini  de deu dies, que,  en cas d’urgència acreditada
degudament, quedarà reduït a dos dies.

Article 16
Principis generals

L’exercici de la potestat sancionadora, en l’àmbit de la present Ordenança, es regeix pel
que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu i la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

Article 17
Competències i procediment

1.  L’òrgan  competent  per  iniciar  i  resoldre  el  procediment  sancionador  serà  el  batle
president de l'Ajuntament d'Inca. 

2. Les infraccions en matèria de horaris seran objecte de les sancions administratives
corresponents, amb la instrucció prèvia de l’oportú procediment tramitat conformement
a allò establert a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu i la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i en el Decret 14/1994, de 19
de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir per l’Administració
de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora. 

3. El procediment sancionador ordinari haurà de ser resolt i notificar-se la resolució que
procedeixi  a la  persona interessada,  en el  termini  màxim d’un any, des de la seva
iniciació, i se’n produirà la caducitat en la forma i manera previstes en la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, de procediment administratiu i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic

Article 18
Responsables

1. Són responsables del compliment de les condicions establertes en aquesta Ordenança.

a) La persona titular de l’activitat; és responsable que aquesta s’utilitzi i es mantingui de
conformitat amb la normativa que li sigui aplicable i amb les condicions imposades, així
com que es realitzin les inspeccions i els controls obligatoris i, si escau, que es con -
tracti el manteniment per una empresa autoritzada. 

b) Les empreses instal·ladores i mantenidores; han de garantir que la instal·lació i el man-
teniment s’han executat complint la normativa vigent i el projecte tècnic.

c) La persona instal·ladora i la mantenidora; són també responsables en els mateixos ter-
mes que l’empresa instal·ladora i mantenidora.
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d) L’autor o l’autora del projecte tècnic; ha d’acreditar que aquest s’adapta a la normativa
que li sigui aplicable.

e) El tècnic o la tècnica que emeti el certificat final d’obra o instal·lació, acreditatiu que la
instal·lació s’ha executat de conformitat amb el projecte tècnic i que s’han complert les
normes de seguretat en la seva execució. Si el tècnic o la tècnica que emet el certificat
pertany a una empresa, aquesta es considerarà responsable subsidiàriament.

f) Els usuaris, els i les artistes, els espectadors o el públic assistent, en els casos en què
incompleixin les obligacions prescrites en aquesta Llei.

2.  Les  persones  titulars  dels  respectius  títols  habilitants  i  les  promotores  d’activitats
catalogades són responsables solidàries de les infraccions administratives reguladores
en aquesta Llei omeses pels qui intervinguin en elles i pels que estiguin sota la seva
dependència, quan incompleixin el deure de prevenir la infracció.

3.  Les citades persones titulars  i  promotores seran responsables  solidàries  quan,  per
acció o omissió, permetin o tolerin la comissió d’infraccions per part del públic o dels
usuaris i de les usuàries.

4.  Quan  existeixi  una  pluralitat  de  persones  responsables  a  títol  individual  i  no  sigui
possible  determinar  el  grau  de  participació  de  cadascuna  en  la  realització  de  la
infracció, en respondran totes de forma solidària.

5. La responsabilitat del personal funcionari i del personal al servei de les administracions
públiques, si escau, serà exigible d’acord amb les normes que regulen el seu règim
disciplinari, sense perjudici de la responsabilitat penal o civil en què pogués haver-se
incorregut. 

Article 19
Infraccions 

1. Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions que contravinguin les
disposicions d'aquesta Ordenança, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals
o d'altre ordre que se'n poguessin derivar.

2. En els procediments sancionadors que s'instrueixin en aplicació d'aquesta Ordenança,
els fets constatats per agents de l'autoritat tenen valor probatori, d'acord amb la normati-
va aplicable a l'efecte, sense perjudici d'altres proves que puguin aportar les persones
interessades.

3. Als expedients sancionadors que s'instrueixin i amb els requisits que corresponguin,
d'acord amb la legislació vigent, es podran incorporar imatges dels fets denunciats, ja
sigui en fotografia, filmació digital o altes mitjans en la denúncia formulada, de conformi-
tat amb la normativa aplicable. En tot cas, la utilització de videocàmeres requerirà, si es-
cau, les autoritzacions previstes en la legislació aplicable, així com el seu ús segons el
principi de proporcionalitat.

4. Les infraccions administratives es classifiquen en:

I. Lleus:
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El retard en el començament o la finalització dels espectacles, en un excés de temps de
fins a 30 minuts.

L'avançament en l'obertura o el retard en el tancament dels establiments públics, en un
excés de temps de 30 minuts. 

El retard del cessament de l'activitat musical en espais exteriors de l'establiment, públics o
privats, en un excés de temps de 30 minuts. 

El retard en la recollida de la terrassa, en un excés de temps de 30 minuts. 
Qualsevol infracció a les normes d'aquesta Ordenança no qualificada com a falta greu o

molt greu. 

II. Greus:

6. El retard en el començament o la finalització dels espectacles, en un excés de temps
de 30 minuts i fins a una hora. 

7. L'avançament en l'obertura o el retard en el tancament dels establiments públics, en un
excés de temps des de 30 minuts i fins a una hora. 

8. El retard del cessament de l'activitat musical en espais exteriors de l'establiment, pú-
blics o privats, en un excés de temps de 30 minuts i fins a una hora. 

9. El retard en la recollida de la terrassa, en un excés de temps de 30 minuts i fins una
hora. 

10. El no tenir persona habilitada per dur a terme les funcions de control d'accés i se-
guretat, quant així s’estableixi a la present ordenança.  

11. Les infraccions lleus quan, dotze mesos abans de cometre-les, el seu responsable
hagi estat objecte de sanció mitjançant resolució definitiva, per infracció tipificada com a
lleu. 

III. Molt greus:

a) El retard en el començament o la finalització dels espectacles, en un excés de temps
de més d'una hora. 

b) L'avançament en l'obertura o el retard en el tancament dels establiments públics, en un
excés de temps de més d'una hora. 

c) El retard del cessament de l'activitat musical en espais exteriors de l'establiment, pú-
blics o privats, en un excés de temps de més d'una hora. 

d) El retard en la recollida de la terrassa, en un excés de temps de més d'una hora. 
e) Les infraccions lleus quan, dotze mesos abans de cometre-les, el seu responsable hagi

estat objecte de sanció mitjançant resolució definitiva, per infracció tipificada com greu. 

5. Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança com a lleus prescriuran en el termini
de sis mesos; les tipificades com a greus, en el de dos anys; i les tipificades com a molt
greus, en el de tres anys.

6. Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de la persona interessada, del
procediment sancionador, i es reprendrà el termini de prescripció si l'expedient sancio-
nador estigués paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable a la presumpta
persona responsable.

7. El procediment sancionador ordinari s'haurà de resoldre i notificar la resolució que pro-
cedeixi a la persona interessada, en el termini màxim d'un any, des de la iniciació, i es
produirà la caducitat en la forma i manera previstes a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del

31



procediment administratiu comú. No obstant això, la persona instructora de l'expedient
podrà acordar suspendre el termini màxim per resoldre, quan concorri alguna de les cir-
cumstàncies previstes i exigides per aquest motiu a l'article 22 de la citada Llei.

Article 20
Sancions 

1. Les infraccions podran ser sancionades per via administrativa, de conformitat amb les
següents quanties:

Infraccions lleus, amb multa de fins a 750 euros. 
Infraccions greus, amb multa de fins a 1.500 euros. 
Infraccions molt greus, amb multa de fins a 3.000 euros. 

2. Per a la imposició de sancions previstes en la present Ordenança es tendran en comp-
te, en tot cas, els criteris de graduació següents:

a)La gravetat de la infracció.
b)L'existència d'intencionalitat. 
c)La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)La reiteració. S'entén que hi ha reiteració quan, en el moment de la comissió dels fets ti -

pificats com a infracció en la present Ordenança, la presumpta persona responsable es-
tigui imputada en la instrucció d'altres procediments sancionadors per infraccions a la
mateixa Ordenança.

3. En la fixació de les sancions de multa es tendrà en compte que, en tot cas, el compli-
ment de la sanció no resulti més beneficiós per a la persona infractora que el compli-
ment de les normes infringides.

4. La desobediència o la resistència a l'autoritat en els termes dels articles 556 i 634 de la
Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal donarà lloc al fet que, per l'òr -
gan actuant, es passi el tant de culpa al jutjat d'instrucció per a la determinació de les
responsabilitats penals en les quals s'hagués pogut incórrer.

5. Prescriuran als sis mesos les sancions imposades per infraccions lleus a la present Or-
denança; als dos anys, les imposades per infraccions greus; i als tres anys, les imposa-
des per infraccions molt greus. El termini de prescripció de les sancions començarà a
comptar-se des del dia següent a aquell en què s'hagi esgotat la via administrativa de la
resolució per la qual s'imposa la sanció. Interromprà la prescripció la iniciació, amb co-
neixement de la persona interessada, del procediment d'execució.

Article 21
Reconeixement de la responsabilitat 

Les persones denunciades poden assumir la seva culpabilitat i conformitat mitjançant el
pagament de les sancions de multa, en els termes previst a l'article 85 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre de procediment administratiu comú.  

Disposició derogatòria

Es deroguen tots els articles i les disposicions que es prevegin a les ordenances munici -
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pals de l'Ajuntament d'Inca que s'oposin a aquesta Ordenança. 

Disposició final 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la publicació al BOIB de la seva
aprovació definitiva."

I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les tretze hores
i  cinquanta  minuts  (13.50  h),  de  la  qual  s’estén  la  present  acta,  que  jo,  el  secretari
accidental, certific.
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