
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  DEL CONSELL DE  LA
JOVENTUT D'INCA  ;   PERQUÈ S’ELEVI A LA DECISIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT.  

VIST què  per  part  de  l’Àrea  d’Educació  i  Formació  de  l’Ajuntament  d’Inca  s’ha  elaborat  la
proposta del REGLAMENT DEL CONSELL DE LA JOVENTUT D’INCA, amb l’objecte de procedir
a la regulació del Consell de la Joventut d’Inca que es pretén crear, pels següents motius:

" Les associacions i entitats són les que marquen el dinamisme i moviment de les ciutats. A Inca
tenim un gran teixit associatiu, amb un gran potencial, però moltes d’elles estan en un estat de
immobilisme o aturades i sense gaire activitat.

Es cert que al darrer any han estat diversos els joves que han contactat amb nosaltres per
emprendre un projecte d’associacionisme en diferents disciplines. L’àrea de joventut, ha respost
amb el suport i assessorament per la constitució d’aquestes associacions.

Des de l’àrea de joventut volem donar una empenta a les associacions per tal de que aquestes
es  desenvolupin  i  siguin  de  forma  real  i  efectiva,  els  representants  de  les  inquietuds  dels
ciutadans d’Inca.

Des de l’Àrea de Joventut considerem que els joves del municipi ha de ser part de la vida social i
han de participar de forma activa a totes les entitats i associacions que formen part de la nostra
ciutat.

Per la representació real dels joves en qüestions que realment els afecten, des de la Regidoria
de Joventut, crearem el Consell de la Joventut a Inca, com a òrgan consultor de les polítiques
que en joventut, duguem endavant d’aquesta Regidoria.

Aquest  consell  de  la  Joventut  estarà  format  per  tots  aquells  joves  que  vulguin  fer-ho,  però
prioritzarem a  representants  de  associacions  o  grups  formals  de  joves,  intentant  formar  un
consell d’experts en diferents àrees i temes, aconseguint així una amplia visió de la Inca que
volen tenir els Joves."

En aquest sentit, es tramita el present Reglament del Consell de la Joventut d’Inca, què consta
de 7 articles i una disposició fiinal on es regula el seu règim i funcionament. 

Fonaments de dret 

1.- El present reglament es tramita en exercici de les competències que l'article 25.2  l) i m) de la
Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  de  bases  de  règim  local,  i  als  efectes  de  cercar  la  implicació  i
participació de les entitats juvenils a la vida pública del municipi. 

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.
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No obstant  això,  atès  el  caràcter  de  impacte  poc  significatiu  del  present  reglament  envers  a
l'economia i que no impliquen la imposició de noves obligacions rellevants als seus destinataris,
entenem que no es necessari dur a terme el tràmit previst a l'article 133.1 de la Llei 39/2015. 

VIST  què  d’acord  amb  el  què  disposa  l’article  133  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en data 7 de novembre de
2017, la proposta del Reglament del Consell d’Infants d’Inca es va sotmetre a consulta pública
durant un termini de quinze dies, a través del portal web de l’Ajuntament, per recavar l’opinió dels
ciutadans  i  organitzacions  més  representatives  potencialment  afectades  per  la  futura  norma
reglamentaria, d’acord amb els punts que estableix l’esmentat article. 

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

ATÈS el què disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les Bases del
Règim Local i els articles 102 i 103 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. 

Així mateix, sense perjudici de la consulta pública esmentada en l’expositiu II, també es podrà
sotmetre a audiència als ciutadans i entitats afectades pel contingut del present Reglament. 

ATÈS el què disposa l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, 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. 

ATÈS el què disposen els articles 22.2.d) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local; i els articles 50.3 i 123.1 del ROF, la Comissió Informativa d’Urbanisme,
en la seva sessió de dia 22 de gener de 2018 va acordar elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D’ACORD: 

PRIMERA.- APROVAR inicialment el REGLAMENT DEL CONSELL DE LA JOVENTUT D’INCA, el
qual s’adjunta.

SEGONA.- SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 dies aquest Reglament anunci que
es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca,
durant el qual es podrà examinar l’expedient i formular al·legacions i/o suggeriments. 

En el cas que no es presentés cap reclamació o suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament el
Reglament, de conformitat amb el què disposa l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, si bé no entrarà en vigor fins que no s’hagi publicat
íntegrament  en  el  BOIB  i  fins  que  no  hagi  transcorregut  el  termini  previst  en  l’article  113  de
l’esmentada Llei. 

Inca, 21 de setembre de 2018 

El lletrat assessor Municipal i 
cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge  
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Carlos Mena Ribas

Per la Comissió Informativa d’Urbanisme i Habitatge a la seva sessió de dia 24/09/2018, es va
acordar dictaminar favorablement l’anterior informe-proposta i elevar-lo a la consideració del Ple
ordinari de l’Ajuntament a celebrar el dia 27/09/2018.

Inca, 21 de setembre de 2018

El batle-president  i 
President de la Comissió Informativa 
d'Urbanisme i Habitatge 

Virgilio Moreno Sarrió
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