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 de l’Ordenança Municipal sobre
les instal·lacions i els usos a les vies i espais públics de la ciutat d’inca, perquè s’elevi a la decisió
del PLE DE L’AJUNTAMENT.
I.- En data 22 de febrer de 2013, el Plenari de la Corporació va aprovar de forma definitiva la
modificació de l'ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos a les vies i espais públics.
II.- En data 12 de juliol de 2017 es va aprovar per la Junta de Govern sotmetre a consulta pública la
modificació de l'ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos a les vies i espais públics,
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 de l'ordenança municipall, sense que dins el termini establert s'hagi realitzat cap
manifestació.
II.- VIST la necessitat de dur a terme la modificació de l'article 36 als efectes de que no existeixi cap
contradicció entre l'ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos a les vies i espais públics i
l'ordenança fiscal reguladora de l'ocupació de la via pública, i procedir a incloure a l'article 37 que un
funcionari habilitat pugui consultar el pemís, es considera, després de sotmetre i debatre aquest
qüestió a la Comissió Informativa d’Urbanisme i Habitatge, dur a terme les següents
modificacions i/o incorporacions a l’ordenança esmentada:
1.- Modificació de l’article 36 de l’Ordenança Municipal sobre les instal·lacions i els usos a les vies
i espais públics, en relació a la durada de les autoritzacions i a les baixes o modificacions de les
autoritzacions, als efectes d'adequar-les a l'ordenança fiscal.
2.- Modificació de l'article 37 per incloure el funcionari habilitat juntament amb la Policia Local.
III.- ATÈS el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim
Local, en relació al procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances municipals 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 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
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Ajuntament d’Inca
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 l’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE
INSTAL·LACIONS I ELS USOS A LES VIES I ESPAIS PÚBLICS, amb la següent redacció:

LES

Article 36.1.- Les autoritzacions seran a precari i anuals, sense que en cap cas puguin excedir d’un
any.
2.- Aquestes autoritzacions es prorrogaran tàcitament de forma anual, si no es realitza
manifestació en contrari per l'interessat.
En el supòsit de que es volgui donar de baixa o modificar l'autoritzacíó s'ha de presentar la
corresponent sol·licitud al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Inca abans del 31 de
desembre de l'any amb curs amb efectes a l'exercici immediatament posterior.
3.- Si existeixen problemes en relació amb l’autorització per queixes raonades dels veïns o
altres circumstàncies d’interès general (com puguin ser l’ordenació del trànsit, etc.),
l’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar dita autorització sense dret d’indemnització alguna.
Article 37.Els propietaris dels establiments als quals s’autoritzi l’ocupació a precari de part de la via
pública vénen obligats especialment a complir el següent:
1.- Deixar expedit l’accés a l’entrada dels edificis i locals comercials.
2.- Ajustar-se estrictament a la zona autoritzada sense excedir-se per cap concepte, evitant
que els seus clients ho facin.
3.- Col·locar en lloc visible, mitjançant un marc adequat o funda de plàstic, el permís
corresponent perquè pugui ser vist i consultat per la Policia Local o funcionari habilitat,
sense necessitat d’exigir la seva exhibició.
4.- a) Les taules i les cadires a instal·lar seran de materials de bona qualitat d’acord amb
l’entorn. En tot cas, l’Ajuntament d’Inca podrà exigir els canvis que consideri oportuns per tal
de millorar les condicions estètiques del mobiliari urbà que es proposi a la zona.
b) En cas d’instal·lar para-sols, aquests se subjectaran mitjançant una base de suficient
pes, de manera que no produeixin cap deteriorament al paviment i no suposin perill per als
usuaris i vianants.
5.- a) En el supòsit que l’autorització de les taules fos per a zones per a vinanants, aquestes
no es podran instal·lar durant l’horari en què estigui permesa la circulació de vehicles.
b) Si a qualsevol hora del dia un vehicle autoritzat o d’urgències tengués necessitat de
circular per la zona per a vianants i les taules li ho impedeixin o dificultassin, el titular
d’aquestes haurà de procedir amb tota rapidesa a la seva retirada per tal de facilitar la
maniobra del vehicle.
6.- Mantenir en perfectes condicions de neteja i salubritat la superfície ocupada per les
taules i les cadires.
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2.- SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 de dies la proposta de modificació de
l’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LES INSTAL·LACIONS I ELS USOS A LES VIES I ESPAIS
PÚBLICS mitjançant anunci que es publicaran en el BOIB, durant el qual es podrà examinar
l'expedient a la Secretaria General (Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient) 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 de l’ordenança municipal.
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 a 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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