PROPOSTA DE LA REGIDORA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I MERCAT
Assumpte: Aprovació del pla de treball per a la modernització del Mercat
dels dijous d'Inca.
Des de la Regidoria de Promoció Econòmica i Mercat es va començar a fer
feina al principi de la legislatura amb l'anàlisi de les problemàtiques que
plantejava el nostre mercat setmanal del dijous i les possibles solucions que es
podien adoptar.
Amb aquest objectiu, aquesta Regidoria va iniciar converses amb tots els
venedors del mercat d'Inca als efectes de que entre tots millorar el
funcionament i la imatge del mercat del Dijous, fruit d'aquesta reunió es va
constituir la comissió d'anàlisis i reactivació del mercat amb la inclusió de
representants del comerç.
Una de les primeres tasques, va ser l'aprovació per la Junta de Govern de data
3 de març de 2016 de l'adjudicació d'un contracte menor de serveis per a
l'elaboració d'un projecte pel pla estratègic per a la promoció econòmica i
turística del mercat d'Inca. Adjudicació que es va fer a l'entitat "Focalizza
Assistencia Comercial i Marqueting S.L.".
L'entitat "Focalizza Assistencia Comercial i Marqueting S.L." va entregar la
tasca encomanada a la Regidoria de Promoció Econòmica i Mercat que
juntament amb la Comissió d'anàlisis i reactivació del mercat varen analitzar de
forma detinguda totes les propostes realitzades en el pla, i en aquest sentit des
de la Comissió d'Anàlisis es va considerar la necessitat de dur a terme una
sèrie de modificacions a les propostes presentades en el Pla als efectes
d'adaptar-lo a la realitat del mercat d'Inca, i es va considerar dur a terme els
canvis que seguidament es detallaran a la proposta.
Per tot l'exposat, aquesta Regidora sotmet a l'aprovació de la Junta de Govern
les següents PROPOSTES D'ACORD:
PRIMER.- Aprovar el Pla de treball per a la modernització del "Mercat dels
Dijous d'Inca", realitzat per l'entitat "Focalizza Assistencia Comercial i
Marqueting S.L.", amb les modificacions que seguidament es detallen;
a) El "Mercat Alimentari" es situarà a tota la plaça d'Orient, i el tros del carrer
Sirena, que estava projectat en el Pla com a mercat alimentari, es destinarà a
la venda de productes per la llar i per l'ornamentació de la llar.
b) La zona que va des de el carrer Major a l'Ajuntament (com a zona de
transició de les línies de venda) estarà destinada a la venda de productes del
mercat quotidià, productes d'alimentació, productes per la llar i ornamentació
de la llar.
c) No es procedirà a la creació d'un espai destinat al "Mercat des Cuiro" ja que
no es considera adient que totes les parades de pell estiguin juntes.
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d) El "Mercat del Benestar", que estava projectat en el Pla de treball en els
carrers Jaume Armengol i carrer Pau es trasllada i es situarà damunt la Plaça
de Santa Maria la Major.
e) El "Mercat Artesà" que estava projectat en el Pla de treball damunt Santa
Maria la Major, s'ubicarà al carrer Miquel Duran, carrer Estrella i carrer Pau.
f) En quant a les propostes per al foment de la imatge comercial del mercat, no
es duran a terme i es cercaran alternatives menys gravoses pels titulars de les
parades.
g) Les propostes de promoció es plantejaran dintre del pla turístic del municipi
d'Inca.
SEGON.- Realitzar tots els tràmits adients als efectes de dur a terme les
propostes del pla de treball per a la modernització del Mercat dels dijous d'Inca
amb les modificacions anteriorment exposades.
TERCER.- Procedir a la reubicació de les parades de conformitat amb les
modificacions abans exposades, la qual serà efectiva el primer dijous de febrer,
i en conseqüència, efectuar els següents canvis:
NOMBRE
LLICÈNCIA
85
218
162
57
145
234
116
147
191
337
197
264
272

UBICACIÓ ACTUAL

NOVA UBICACIÓ

PL ORIENT
PL ORIENT
PL ORIENT
PL ORIENT
PL ORIENT
PL ORIENT
PL ORIENT
C/ SIRENA
C/ SIRENA
C/ SIRENA
C/ SIRENA
C/ SIRENA
C/ SIRENA

JAUME ARMENGOL
JAUME ARMENGOL
INICI EXPEDIENT REVOCACIÓ
JAUME ARMENGOL
TEMPORADA GRAN VIA COLOM
TEMPORADA GRAN VIA COLOM
JAUME ARMENGOL
JAUME ARMENGOL
JAUME ARMENGOL
JAUME ARMENGOL
JAUME ARMENGOL
TEMPORADA GRAN VIA COLOM
GENERAL LUQUE
TEMPORADA GRAN VIA
COLOM/ESTACIÓ
PL SA QUARTERA
CR SIRENA
CR SIRENA
CR SIRENA
CR SIRENA
PZ ORIENT
PL ORIENT
CR COMERÇ
PL ESPANYA

282

C/ SIRENA

153
305
6
16
440
2200
1037
349
1038

C/ SIRENA
PL ESPANYA
PL FLUXÀ
COMERÇ
COMERÇ
CR BARCO
PL ORGUE
PL ESPANYA
PL MALLORCA
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132
222
351
502
49
13
246
252
127
128

GRAN VIA COLOM
GENERAL LUQUE
CR MIGUEL DURAN
GENERAL LUQUE
CR MIGUEL DURAN
JAUME ARMENGOL
CR MIGUEL DURAN
JAUME ARMENGOL
PL ESPANYA
PL LLIBERTAT
PL STA MARIA MAJOR
PL LLIBERTAT
JAUME ARMENGOL
PL LLIBERTAT
PL STA MARIA MAJOR
CR MAJOR
CR B.LLOMPART-ESTACIÓ CR MIQUEL DURAN
CR MIGUEL DURAN
CR B.LLOMPART-ESTACIÓ

TERCER.- Notificar el present Acord als titulars de llicències de venda
ambulant que resultin afectats per Pla de treball per a la modernització del
Mercat dels dijous d'Inca amb les modificacions exposades, amb l'advertència
de que aquesta reubicació es farà efectiva el proper dia 2 de febrer de 2017..
Aquest es el parer de la qui subscriu, no obstant, haurà d'ésser la Junta de
Govern amb el seu superior criteri qui acordarà el més adient als interessos
municipals.

Inca. 25 de gener de 2017.

La Regidora,

Maria José Fernández Molina.
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