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Cuarto ejercicio.- De caracter voluntario. Tendra las tres 
especialid&des siguientes, que pociran ser elegidas conjuntamente 
o solo una de elias, por los opositores que lo &oliciten: 

a) IV!ecanización. Manejo de maquin as de registro de dato s 
para la entrada en un Ordenador. 

b) Taquigrafia. ConsistirA tn la toma. tnquigrAfic11 a rn11no, 
de un dictado, a una velocidad de 60 a 80 palabras por minuto, 
durante un tiempo maximo de 5 minutos. 

e) Escritura al dictado de un texto en catalan, elegido por 
el Tribunal, durante un tiempo maximo de 5 minutos. 

Para la practica de es te ejerciclo, el Tribunal podré. desig
nar I!Sesores, sl lo estima conveniente. 

PROGRAMA.-

Parte Primera: Derecho Polftico y Adminlstrativo. 
Tema 1.- La Constltución española de 1. 978. Princ!pios genera
les .. 
Tema 2.- Derechos y Deberes Fundamentales de los españoles. 

Temu 3.- La Corona. El Poder Legislatlvo. 
Tema 4.- El Gob!erno y la Adminlstración del Estado. 
Tema 5.- EI Poder Judicial. 
Tema 6.- Organlzación Territorial del Estado. Los Estatutos 

de Autonomia: su slgnificado. 
Tema 7.- La Administración Pública en el Ordenamiento 

español. Admlnistrac:ión del Estado. Administraciones Autónoma . 
Administración Local. Adm!nistración Institucional y Corporativa. 

Tema 8.- Princip!os de actuaclón de la Administrac!ón 
Pública: Eficacia, Jerarquia, Descen tralización, Desconcentración 
y Coordinación. 

Tema 9.- Sometimlento de la Adm!nistración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público. 

Tema 10.- El Administrado. Colaboración y participación de 
los c!udadanos en las funciones administrativas. 

Tema 11.- El acto administrativa. Principios generales del 
Procedlmiento Administrativa. 

Tema 12.- Fases del Procedimicnto Administrativa General. 
Tema 13.- Formas de acción administrativa. Fomento. Poll

cfa. Servicio Público. 
Tema 14.- El dominio público. El Patrimonio privado de la 

Adminlstraclón. 
Tema 15.- La responsul>ilidad de la Admlnistración. 

Parts Segunda: Administración Local. 
Tema 1.- Régimen Loc11l español. Principios constitucionales y 
regulación jurfdica. 
Tema 2.- La Provincia en el Régimen Local. Organización Pro
vin cia!. Competencias. 
Tema 3.- El Municipio. El término munlcipal. La población. El 
Ilmpadronamiento. 
Tema 4.- Organización Municipal. Competencias. 
Tema 5.- Ot ras Entidades Locoles. Mancomunidades. Agrupa
clones, Entidades Locales Menores . 
Tema 6.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entldades Locales, 
Clascs, Procedimiento de elaboración y aprobución. 
Tema 7.- Relaciones entre En tes Territoriales. Autonomia Muni
cipal y tutela. 
Tema 8.- La función pública Ioc¡,! y s u organización. 
Tema 9.- Derechos y deberes de los funcionarios públicos !oca
les. Oerecho de sindicación. Seguridad Social. La Mutualidad 
Nacional de Administración Local . 
Tema 10.- Los bienes de la& Entidades Locales. 
Temu 11.- Los coritratos administrativos en la esfera local. La 
selección del contratista. 
Tema 12.- In tervención administrativa local en la actividad pri
vada. procedimiento de concesión de licencias. 
Tema 13.- Procedimiento Administrativo local. El Registro de 
Entrada y Salida de documentos. Requisitos en la presentación 
de documentos. Comunicaciones y notificaciones. 
Tema 14.- Funcionamiento de los Organos colegiados locales. 
Convocatoris y orden del dia. Actas y certificados de acuerdos. 
Tema 15.- Haciendas Ioc ales: Clasificación de los in gresos. 
Ordenan zas Fiscales. 
Tema 16.- Régimen Juridico del gasto público local. 
Tema 17.- Los Presupuestos Locales. 

Campos del Puerto a 31 de diciembre de 1. 987.- El Alcalde, 
Guillermo Mas. 
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AJUNTAMENT D'INCA 

Núm. 894 
La Sessió Extraordinària del Ple de l'Ajuntament celebrada 

el dia 17 de desembre de 1987, acordà aprovar definitivament el 
Texte íntegre del Reglament de Normalització Lingüística, que 
entrarà en vigor l'en demà de la seva publicació, acomplit el 
termini de l'article 196.2 del ROFRJ. 

REGLAMENT MUNICIPAL DE NORMALITZACIO 
LINGUISTICA DE L'AJUNTAMENT D'INCA 

TITOL PRELIMINAR 
Article I.- El present Reglament té per objecte 

desenvolupar l'Article 3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes 
Balears i la Llei 3/1986 de la Comunitat Autònoma sohre 
Normalització de Ja Llengua Catalana, com a pròpia del municipi 
d'Inca, en tots els seus àmbits, y garantir l'ús del catnlà com 
Idioma oficial en aquest terme municipal. 
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Article 2.- Són objectius del present Reglnment: 
a) Establir el català com la llengua usual dins l'àmbit oficial 

I en l'Administració Municipal. 
b) Coadjuvar amb la coneixença i ús del català com a 

llengua vehicular dins l'àmbit de l'ensenyament. 
e) Fomentar l'ús de la llengua catalana en els mitjans de 

comunicació social. 
d) Crear la consciència social sobre l'impotància de la 

coneixença i ús del català per a tots els ciutadans i promoure'! 
en tots els àmbits de la vida d'Inca. 

Article 3.- El Català és la llengua pròpia de la Ciutat 
d'Inca i tots tenen el dret de conèixer-la i d'usar-ls. 

Aquest dret implica poder adreçar-se en català, oralment o 
per escrit a l'Administració, als organismes públics i a les 
empreses públiques i privades. També implica poder expresarse 
en català a qualsevol reunió i desenvolupar en aquesta les 
activitats professionals, laborals, polftiques, sindicals, religioses 
i artístiques, així com rebre l'ensenyament en català i també 
l'informació a tots els mitjans de comunicació social. 

Les mllllifestacions en llengua catalana, oralment o per 
escrit, pública o privada, produeixen plens efectes jurfdics i de 
l'exercici d'aquest dret no se'n pot derivar cap requeriment de 
traducció ni cap exigència dilatòria o discriminatòria. 

Ningú no podrà ésser discriminat per raó de la llengua ofi
cial que empri. 

Article 4.- Les persones jurfdiques de l'àmbit territorial 
d'Inca s'han d'atenir, també, als punts que estableix l'article 
anterior . 

Article 5.- L'Ajuntament d'Inca ha d'adoptar les mesures 
necessàries per fer efectius la promoció, la coneixen ça i l'us 
normal de la llengua catalana. 

TITOL I 

DE L'US OFICIAL DE LA LLENGUA CATALANA 
Article 6.- El ca tala com llengua pròpia de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears ho és també de l'Ajuntament 
d'Inca i de les Corporacions i Institucions Públiques que en 
depenen. 

El català i el castellà són llengües oficials a Inca i han 
d'ésser emprades preceptivament per l'Administració municipal 
segons la forma regulada per la Llei. 

Article 7.- Les resolucions aprovades per l'Administració 
Municipal es publicaran en llengua catalana en el ButlleU Oficial 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en les dues 
llengües en els casos d'ús preceptiu del castellà. 

La documentació derivada de les activitats administratives, 
avisis, formularis i Impresos de l'Ajuntament d'Inca redactats en 
llengua catalana tenen validesa oficial i plena eficàcia jurfdica. 

Article 8.- Els ciutadans tenen el dret d'usar oralment o 
per escrit en les seves relacions amb l'Administració Municipal el 
català. 

Les copies o certificacións expedides per l'Administració 
seran en català, , excepte en el cas en què l'interessat o la per- · 
sona o entitat que les requereixin sol.·licitin le seva versió cas
tellana. 

A Inca les actuacions administratives són vàlides 
produeixen plens efectes qualsevol que sigui Iu llengua oficial 
emprada. 

L'Ajuntament d'Inca utilitzarà la llengua catalana en les 
seves relacions amb institucions i organismes públics i privats 
de les Illes Balears i le resta de territoris inclosos en 
Comunitats Autònomes els Estatuts d'Autonomia de les que 
reconeguin l'oficialitat d'aquest idioma. També la usarà quan es 
dirigeixi a entitats situades en arees d'oficialitat de la llengua 
catalana que no pert~~nyin a l'estat espanyol. 

Article 9.- En les actuacions administratives a instància de 
part, si hi ha altres interessats i alxf ho sol.. liciten, 
l'Administració ha de comunicar-los tot quan els afecti en la 
llengua oficial en què s'hagi iniciat l'actuació. 

Alxi mateix en els expedients Iniciats d'ofici, qualsevol 
sigui la llengua oficial que s'empri, l'Administració lliurerA als 
Interessats als documents o les comunicacions en la llengua ofi
cial en què els sol. licitin . 

Els documents públics atorgats per l'Ajuntament d ' Inca 
s'han de redactar en la llengua oficial escollida per l'atorgant. 

Si n'hi hagués més d'un, en la llengua que aquest 
acordassin i en cas de discrepò.Jlcia els documents es redactaran 
amb les dues llengues. 

LeM còpies s'expediran en la llengua utilitzada a la matriu. 
L'Ajuntament d'Inca assegurarà que tots els documents 

impresos o models oficials que s'hi emprin, i a disposició dels 
ciutadans, estiguin escrits en català I en castellà. 

Article 10.- Pel que fa a l'inscripció de documents en els 
Registres públics municipals les inscripcions es faran en 
lallengua oficial o en la que es faci Ja manifestació. Si el 
document es bilingüe s'inscriurà en la llengua que indiqui la 
persona que el presenti en el Registre. En tot cas, s 'han de 
practicar en la llengua soLlicltada per l'interessat o pels 
interessats de comú acord. 

Igual garantia haurà de prestar-se respecte de la redacció 
de tex tos de les actes ·municipals i dels certificats que s'en 
derivin, per la cua! cosa la Corporació haurà de designar una o 
més persones idònies que signaran les traduccions. 

Article 11.- Tots el topònims de la ciutat d'Inca I del seu 
terme municipal tenen com única forma oficial la catalana. A 
aquest efecte, es consideren topònims el nom de la ciutat, el del 
barris o Rltres nuclis de població concentrada o Isolada; el dels 
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carrers, les place~ o altres vies públiques; el de Ics estacion s , 
les parades o altres denominacions de les comunicacions urbanes 
o interurbanes; el dels torrents, les muntanyes y d'altres 
accidents geogr·àfics; i, en general, qualsevol denominació que 
serveix! per indicar un indret o un espai determinats. La 
normalització del topònims es farà, sl s.' escau, d'acord amb el 
que disposa l'Article 14 de la Llei de Normalització Llingüistica. 

Article 12.- a) Les dependències i els serveis municipals 
tindran com a únic nom oficial el ca talà. Els rètols, els cartells i 
els indicadors existents a l'interior i a l'exterior de les 
dependències i dels serveis es redactaran en aquesta llengua. 

b) Igualment es redactaran en català totes les inscripcions 
o retolacions que identifiquin béns de propietat municipal tals 
com immobles, vehicles, maquinària i utillatge. 

Article 13.- Tots el rètols situats en les vies públiques la 
col.locació dels quals sigui competència municipal, destinats a 
informar els transeünts i els conductors, seran redactats en 
català i, si calgués, aniran acompanyats d'un llenguatge gràfic 
de fàcil comprensió general. 

F.n tots aquells rètols, indicacions ! escrits en g·eneral, 
bilingües, la primera versió s era la catalana com a llengua pro
pia de les Balears, i la segona la castellana . . 

Article 14.- A fi de fer efectius els drets recon aguts a 
l'articulat de la Llei 3/1986, els poders públics han de promoure 
les corresponentes mesures de cara a la progressiva capacitació 
en l'us de la llengua catalana del personal de l'Administració 
Pública Municipal I dels seus organismes depenent s. 

En les proves selectives que es realitzin per a l'accés a les 
places d'aquesta Administració es tindrà en compte el nivell de 
coneixença de la llengua catalana, incloent dins les bases 
corresponents uu examen obligatori d'aquesta, la ponderació del 
qual la determinarà l'Administració per a cada convocatòria. 

Article 15.- L'aplicació de les tècniques informàtiques a les 
feines administratives s'haurà de fer d'acord amb les 
dispos icions d'aquest reglament. 

TITOL 11 

DEL FOMENT DE L'EN SENY AMENT DE LA 
LLENGUA CATALANA 

Article 16.- L'Ajuntament d'Inca promoura per si mateix a 
través dels seus organismes · tota classe de cursos de 
coneixença, perfeccionament i reciclatge de la llengua catulana. 

Es canalitzaran de la muteixa manero tot tipus d'iniciatives que 
facilitin l'aplicació del present Reglament de Normalització Lin
güística. L'Ajuntament d'Inca promourà en el seu àmbit de totes 
aquelles activitats de caràcter laboral o d'altre tipus que 
contlbueixin a la normalització de la llengua catalana. 

Article 17.- L'Ajuntament d'Inca promourà la coneixença i 
desenvolupament dc lallengua catalana i cultura catalana en els 
mitjans de comunicació social del municipi, garantint el dret dels 
ciutadans a ser informats amb aquesta llengua. 

Article 18.- La producció de premsa escrita en català, en 
la seva i.Ptegritat , com eina de normalització, mereixerà el 
recolzament econòmic i de difusió per part de l'Ajuntament 
d'Inca. 

TITOL III 

DEL FOMENT DE L'US DE LA LLENGUA CATALANA 

Article 19.- L'Ajuntament d'Inca adoptarà les mesures 
pertinents i proveirà dels mitjans necessaris per a la coneixença 
i ús de la llengua catalan a en tots els àmbits i activitats a la 
vida social del municipi. 

Article 20.- L'Ajuntament d'Inca assegurarà l'ús de la 
llengua catalana en totes les funcions i activitats de tipus 
administratius que realitzin les institucions i organismes que en 
depenen. 

L'Ajuntament d'Inca propiciarà l'ensenyament de la llengua 
catalana i la seva publicitat, i impulsarà l'us ambiental del 
català; en especial, la retolació en llengua catalana de tot tipus 
d'entitats socials, culturals, mercantils i recreatives. 

Article 21 . - Ajuntament d'Inca podrà exceptuar o bonificar 
pel que respecte a obligacions fiscals aquells actes i 
manifestacions relacionats amb el foment, divulgació i extensió 
del català i la cultura catalan a. 

L'Ajuntament d'Inca mantindrà i, en el seu cas, ampliarà 
las activitats relatives a l'ús i normalització de la llengua 
catalana i de la cultura de les Balears a través de Iee seves 
fundacions i organismes. 

També subvencionarà entitats privades amb tal finalitat. 
L'Ajuntament d'Inca promocionarà i difondrà les activitats 

municipals . mitjançant anuncis a dist-is I revistes, falques 
radiofòniques, anuncie a televisió, cartells, fullets, memòries, 
butlletins i qualssevol altres mitjans publicitaris fent-ho sempre 
en català. La producció editorial de l'Ajuntament d'Inca es 
dirigirà de forma preferent a la publicació d'originals o versions 
en llengua catalana. Quan es tracti de publicacions destinades a 
difondru la normativa municipal, aquestes s'editaran en les dues 
llengües. 

L'Ajuntament d'Inca fomentarà la realització d'enquestes 
sobre la situació de la llengua catalana a Inca en relació a la 
coneixença i ús per part del seus ciutadans, amb la finalitat de 
poder planificar les seves activitats. 

Article 22.- En el termini d'un any a partir cte la vigència 
del present reglament, l'Ajuntament d'Inca fixarà " la seva 
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plantilla els llocs de treball, les característiques dels quals facin 
obligat el coneixement de les dues llengües oficials per a acce
dir-hi. En tot cas, s'inclouran preferentement dins aquets llocs 
de treball els que tinguin com funcions bàsiques l'atenció i la 
informació al públic. Per el proveïment d'aquestes places els 
aspirants hauran d'acreditar el coneixement escaient de les dues 
llengües oficials, segons la ponderació que es determini en cada 
cas, mitjançunt la practica d'exercicis obligatoris. 

Article 23.- S'estableix, doncs, com objectiu Iu coneixença 
de les dues llengües oficials per part del personal de 
l'Ajuntament d'Inca. 

Article 24.- Per tal d'assegurar el dret dels ciutadans 
d'adreçar-se a l'Ajuntament d'Inca en qualsevol de les dues 
llengues oficials, es procurarà que totes les dependències 
municipals comptin amb personal coneixedor d'ambdues. 

Article 25.- Per la concessió de subvencions i ajust 
econc5mics a les activitats promogudes per associacions ! entitats 
provades, l'Ajuntament d'Inca valorarà el que aquestes activitats 
propiciin l'ús del català. 

Article 26.- a) Com a suport tècnic de l'aplicació d'aquest 
reglament, l'Ajuntament d'Inca comptarà amb un servei 
d'Assessorament !in güfst!c, format almenys perun titolat supe
rior, Llicenciat en Filologia Catalana. 

b) Aquest Servei d'Assessorament Lingüístic tindrà les 
següents funcions: 

1b) Encarregar- se momentàniement, durant el període de 
transició, de què tota la documentació Interna a l'Ajuntament 
d'Inca es redacti correctament en Català . 

2b) Proposar accions de sensibilització pel que fa a l'us de 
la Llengua Catalana a tots els àmbits de la vida ciutadana . 

3b) Proposar accions de sensib!lització pel que far a · ¡•ús 
de la Llengua Catalana a l'àmbit intern de l'Administració Muni
cipal. 

4b) Dur anàlisis i seguiments socio-lingü!stics. 
5b) Realitzar un servei públic d'assessorament lingüístic. 
6b) Realitzar un servei inte'l'n d'assessorament lingüístic . 
7b) Exercir la direcció dels cursos de català per als 

ciutadans adults en totes les barriades inqueres, impartir 
classes de català per a castellano-parlants i per a tot el perso
nal de l'Administració Municipal i d'altres organismes depenents 
d'ella. · 

DISPOSICJO ADDICIONAL PRIMERA 

Per assolir les finalitats assenyalades en quest Reglament i 
en la Llei de Normalització Lingüística, l'Ajuntament d'Inca 
destinarà anualment les partides pressupostàries escaients en el 
seus pressupostos. 

DISPOSICJO ADDICIONAL SEGONA 

A fin de que es posi en marxa d'inmediat aquest Reglament 
de Normalització Lingüística, s'anomenarà una Comissió de 
Seguiment que serà presidida pel Batle i en la qual hi estaran 
representats els distints grups pol!tics de l'Ajuntament d'Inca. 

DISPOSICIO ADDICIONAL TERCERA 

Per tal que es posin en marxa tot d'una els cursos de 
català, l'Ajuntament d'Inca, d'acord amb la Comissió de 
Seguiment I amb l'Assessoria lingüística, encarragarà els cursos 
de català a persones o entitats capacitades per a tal fi, adés 
per a adults, castellano-par lents, funcionariat i altre personal 
pertanyent o depenent de l'Administració de l'Ajuntament d'Inca. 

DISPOSICIO ADDICIONAL CUARTA 

La modalitat insular de la llengua catalana serà objecte 
d'estudi i protecció, sense perjudici de l'unitat de l'idioma. 

DISPOSICIO DEROGATORIA 

Queden derogades quantes disposicions municipals s'oposin 
al present Reglament de Normalització Lingüística. 

DISPOSICIO FINAL 

El present Reglament entrara en vigència de conformitat 
amb els preceptes de la Llei de Bases de Règim Local i 
Legislació desenvolupadora. 

Inca, a 17 de desembre de 1987.- El Batle, Antoni Pons 
Sastre. 
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Núm. 895 
Aprobados los padrones de contribuyentes y cuotas, por 

acuerdo de la Comisión de Goblerno de fecha 30 de diciembre de 
19&7, del Servicio Público de Abastecimlento domiciliario de Agua 
Potable, Recogida de Basura y Servic!o de Alcantarillado 
correspondientes al 3er. trimestre de 1987, se somete a informa
ción pública, por plazo. de quince d[as, durante los cuales los 
intE:resados, podran presentar las reclamaciones que estimen 
oportunes. 

As! mismo, se hace público que el plazo de pago de los 
correspondicntes recibos en periodo voluntario, queda estable
cido en el plazo de dos meses, desde la publicación de es te 
E dicto . 


