
Aprovat pel Ple de l’Ajuntament en
sessió del dia: 30/06/2016
El Secretari acctal.

O\ple/2016/\aprov.inicial.ordenançaarbrat

INFORME-PROPOSTA que emet el Lletrat assessor municipal en relació
a  l’aprovació  inicial  de  l'  O  RD      E  N      A  NÇ      A MUNICIPAL SOBRE  A  R      B  RA      T,
PARCS, JARDINS I ESPAIS VERDS     , perquè s’elevi a la decisió del PLE
DE L’AJUNTAMENT.

I.-  VIST que per part  de l'Àrea de Medi  Ambient  de l'Ajuntament d'Inca,  s’ha
elaborat  la  proposta d'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE ARBRAT,  PARCS,
JARDINS I ESPAIS VERDS, amb l'objecte de regular els següents aspectes: 

"La present ordenança municipal constitueix una normativa nova dins el marc competencial de
l'Ajuntament  d'Inca  que  té  per  objecte  marcar  les  directrius  per  gestionar  correctament  els
espais verds urbans i el seu arbrat.

Es pretén fer un inventari complet dels espais existents i de les espècies que hi ha a l'actualitat
a la ciutat i crear un pla director de les zones verdes del municipi. En aquest sentit es marcaran
les espècies idònies a plantar o sembrar en cada espai, així com les que en cap cas es poden
sembrar o plantar, per la problemàtica que comporten (malalties, ser massa invasives, etc.). La
normativa preveu la participació ciutadana en els projectes i  problemàtiques municipals que
afecten a la programació i disseny de les zones verdes i col·lació de nous arbres o la seva
substitució.

Així  mateix,  es  regula  que  quan  es  dugui  a  terme  la  urbanització  i  remodelació  d’espais
enjardinats, tot projecte urbanístic presentat ha de dur associats una sèrie de documentació
explicativa del perquè de la remodelació de l'espai, de les mesures correctores que s'aplicaran
(en temes d'enjardinament), sistema de reg proposat i procedència de les aigües de reg, etc, tot
això sense perjudici de les normes que preveu el PGOU d'Inca en aquest aspectes. En tot cas,
ambdues normes es complementen i s’han de relacionar. 

Per altre banda, als espais verds públics i zones enjardinades, es regulen els usos així com les
prohibicions sobre les espècies vegetals que es poden plantar en aquests espais. 

Es  marquen les  pautes  a  seguir  per  a  les  instal·lacions  lluminoses  o  de  cartelleria  de  les
espècies vegetals,  principalment d’arbres.  De la mateixa manera es marquen les distàncies
mínimes que  s'han  de  respectar  a  l'hora  d'obrir  solcs  d'obres  (instal·lació  de  canonades o
altres) i les mides de les garangoles, segons cada espècie.

També contempla alguns detalls de l'arbrat particular, amb l'objecte de no realitzar segons quins
tipus  de  tales  o  transplantaments  i  mantenir  la  seguretat  del  seu  entorn,  i  en  cas  de  que
l'Ajuntament consideri que comporta perill pot sol·licitar la seva tala o tractament necessari.
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Finalment,  s'inclou la protecció del  mobiliari  urbà,  situat  en aquests espais,  com pot  ésser,
bancs, jocs infantils, papereres, fonts, estàtues, etc." 

En aquest sentit es tramita la present ordenança que consta de deu títols on es
regula i ordena els arbres, zones enjardinades, parcs i espais verds de la ciutat
d'Inca.   

II.- 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 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.

III.- 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.

IV.- 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  president  de  la  Comissió  Informativa
d’Hisenda, Serveis, Manteniment i Món Rural, 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  l'O  RD      E  N      A  NÇ      A  MUNICIPAL  SOBRE  A  R      B  RA      T,
PARCS, JARDINS I ESPAIS VERDS.

2.-  SOTMETRE  a  informació  pública  pel  termini  de  30  de  dies la  proposta
d'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE ARBRAT,  PARCS,  JARDINS I  ESPAIS
VERDS 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  Medi  Ambient)  d'aquest  Ajuntament  i  formular  al⋅legacions  i/o
suggeriments.  En el cas que no es presentes cap reclamació o suggeriment,
s'entendrà aprovada definitivament la proposta de reglament municipal.  
 
Inca, 16 de juny de 2016  

El Lletrat assessor municipal 
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Carlos Mena Ribas

Per la Comissió Informativa d’Hisenda, Serveis, Manteniment i Món Rural a la
seva sessió de dia 16/06/2016, es va acordar dictaminar favorablement l’anterior
informe-proposta i elevar-lo a la consideració del ple de l’Ajuntament per a la seva
aprovació inicial.

Inca, 16 de juny de 2016 

El president de la CI d’Hisenda, Serveis, Manteniment i Món Rural

Àngel Garcia Bonafé
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