Ajuntament d’Inca
INFORME-PROPOSTA que emet la Tècnica d'Administració General, adscrita al departament de
Gestió Tributària, en relació a l’aprovació inicial de la modificació del REGLAMENT REGULADOR
DELS MERCATS TEMPORALS DE L'AJUNTAMENT D'INCA, perquè s’elevi a la decisió del PLE
DE L’AJUNTAMENT.
I.- En data 26 de novembre de 2015, el Plenari de la Corporació va aprovar de forma definitiva la
modificació del Reglament regulador dels mercats temporals de l'Ajuntament d'Inca.
II.- En data 12 de juliol de 2017 es va aprovar per la Junta de Govern sotmetre a consulta pública la
modificació del Reglament regulador dels mercats temporals de l'Ajuntament d'Inca, havent-se
publicat a la pàgina web durant un termini de quinze dies als efectes de que els ciutadans i les
organitzacions més representatives puguin expressar la seva opinió per dur a terme lla modificació
del Regalment regulador, sense que dins el termini establert s'hagi realitzat cap manifestació.
II.- Vist l'interès de la Regidoria de mercats de l'Ajuntament d'Inca en dur a terme la modificació de
determinats articles del Reglament regulador dels mercats temporals, als efectes de clarificar
determinats aspectes del seu articulat i actualitzar el funcionament dels mercats amb la realitat
actual als efectes de cercar una major eficàcia i dinamització.
La modificació afecta a diferents articles del Reglament que adjunta al present informe i que es va
entregar als diferents grups municipals per a la seva valoració.
III.- ATÈS 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 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, en relació al procediment a seguir per a l'aprovació de les ordenances i reglaments
municipals.
Per altre banda, conforme al previst a l’article 7 g) de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la
dona, s’haurà de sol·licitar un informe a l’Institut de la Dona, als efectes de determina si la present
modificació té qualque incidència sobre l’impacte de gènere.
IV.- 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.
V.- 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; la Tècnica d'Administració General, adscrita al Departament de Gestió Tributària
que subscriu sotmet el present Informe-Proposta FAVORABLE a la consideració del president de la
Comissió Informativa d’Urbanisme i Habitatge perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a
l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:
1.- APROVAR inicialment la MODIFICACIÓ del REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS
TEMPORALS DE L'AJUNTAMENT D'INCA, d'acord amb la proposta que s'adjunta al present
informe.
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2.- SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 de dies la proposta de modificació del
REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS TEMPORALS DE L'AJUNTAMENT D'INCA,
mitjançant anunci que es publicaran en el BOIB, i a la pàgina web, durant el qual es podrà examinar
l'expedient al Departament de Gestió Tributària d'aquest Ajuntament i formular allegacions. En el
cas que no es presentes cap reclamació o suggeriment, s'entendrà aprovada definitivament la
proposta de modificació del Reglament regulador.
3.- SOL·LICITAR informe a l’Institut de la Dona, d’acord amb el que preveu l’article 7 g de la Llei
12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.
Inca, 30 d'agost de 2017.
La Tècnica d'Administració General
Catalina Pons Bestard
Per la Comissió Informativa d'Urbanisme i Habitatge, a la seva sessió de data 4 de setembre de
2017, es va dictaminar favorablement l'anterior informe-proposta i elevar-lo a la consideració del Ple
de l'Ajuntament per la seva aprovació inicial.
Inca, 30 d'agost de 2017.
El president de la CI d’Urbanisme i Habitatge.

Virgilio Moreno Sarrió
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