
Amb reserva dels termes en què resulti aprovada l’acta de la sessió, advertència que es realitza en
compliment de l'art. 206 de l'RD 2.568/1986, el Ple de l'Ajuntament d'Inca, a la seva sessió ordinària de
dia 28 de juny de 2018, va aprovar i va adoptar els acords que es contenen a la proposta del següent
contingut literal:

"INFORME-PROPOSA que emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i lletrat assessor municipal en
relació a la tramitació per a l'aprovació inicial del REGLAMENT I CONDICIONS D'ÚS PER A LA CESSIÓ
D'ESPAIS AL MUSEU DEL CALÇAT   DE L'AJUNTAMENT D'INCA;   PERQUÈ S’ELEVI A LA DECISIÓ DEL
PLE DE L'AJUNTAMENT.  

I.- VIST l'expedient núm. 062018/23 relatiu a la tramitació i aprovació del Reglament i condicions d'ús per a
la cessió d'espais al museu del calçat de l'Ajuntament d'Inca. 

Antecedents de fet 

1.-  L'  Ajuntament  d'Inca  és  titular  del  Museu  del  Calçat,  instal·lació  de  caràcter  polivalent  i
multifuncional, on, juntament amb l'espai dedicat a exhibició de les diferents exposicions projectades,
existeixen  altres  espais  que permeten diferents  usos perquè siguin  aprofitats,  no només pel  propi
ajuntament, sinó també per altres entitats públiques, privades, així com a associacions i particulars. 

Així  per tant,  amb la següent proposa de reglament,  es pretén regular aquests espais de possible
cessió amb l’objecte de facilitar, promocionar i dinamitzar les instal·lacions del Museu.  

En aquest reglament, es regularà l'ús dels espais, destinataris, els tipus d'espais, la forma d'autoritzar,
condicions d'ús, normes generals per a la cessió i l'ús de l'espai i, finament, el règim sancionador en el
cas d'incompliment de les normes d'ús.   

Així mateix, sense perjudici de la consulta pública esmentada, també es podrà sotmetre a audiència als
ciutadans i entitats afectades pel contingut del present reglament.  

2.- En  compliment del que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el present reglament que
ara es tramita ha estat sotmet  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. 

Fonaments de dret

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. 
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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, els ajuntaments tenen competència en matèria de promoció de la cultura i
equipaments culturals, d'acord amb el previst a l'article 25.2 m) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril de bases de
règim  local,  per  tant,  el  present  reglament  que  ara  es  dur  a  aprovació,  s'emmarca  dins  aquesta
competència municipal, així com dins la potestat organitzativa municipal.  

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.

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 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.- APROVAR inicialment REGLAMENT I CONDICIONS D'ÚS PER A LA CESSIÓ D'ESPAIS AL MUSEU
DEL CALÇAT    DE L'AJUNTAMENT D'INCA. 

2.- SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 dies la proposta de REGLAMENT I CONDICIONS
D'ÚS PER A LA CESSIÓ D'ESPAIS AL MUSEU DEL CALÇAT    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."  

Inca, 2 de juliol de 2018 

El batle-president,
Virgilio Moreno Sarrió
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